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KORT NIEUWS:

Ons Uithoorn
vraagt om meer
‘tuinafval depots’
Uithoorn - Ons Uithoorn
vroeg de wethouder hoe
het zat met het tuinafval. Nu
wordt het vaak gedumpt in
de ondergrondse containers
of bij het restafval en dat is
toch niet de bedoeling. “Er
zijn her en der in Uithoorn
wel wat tuinafval depots,
waar de mensen hun groen
en takken kunnen brengen,
maar te weinig. We hebben
hier al maanden geleden
vragen over gesteld en zouden eind van het jaar meer
horen. December is toch
wel eind van het jaar, maar
we hebben nog niets vernomen”. Wethouder Hazen gaf
het bekende antwoord van
een wethouder: “We zijn bezig met het kijken of de inzameling een andere wending kunnen gaan geven.
We gaan in ieder geval wel in
het voorjaar 2020 al wat van
die ‘tuindepots’ aanleggen.
In maart/april is de planning
dat er een komt aan de Vuurlijn, bij de nieuwbouw aan
de Amstel en bij Halfweg.
Waar precies weten we nog
niet, dat moet nog uitgedokterd worden. Maar er komen
er drie extra bij. Natuurlijk
zouden we het liefst op elke
hoek van de straat zo’n ding
neerzetten, maar dat lukt helaas niet”, aldus de wethouder.

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Gemeentehuis krijgt toch
nieuw klimaatsysteem

Het ging niet zomaar vorige week tijdens de raadsvergadering
in Uithoorn, maar uiteindelijk ging de meerderheid in een krappe meerderheid mee, met 500,000 euro meer investeren voor een
nieuw klimaatsysteem in het gemeentehuis. De fractie van Dus
was kritisch over de gang van zaken en stemde uiteindelijk ook
verdeelt. Judith Beuse: “De informatie naar de raad toe verdiend
zeker geen schoonheidsprijs, maar het voorstel wat nu voor ons
ligt kan onze goedkeuring wel wegdragen. Duurzaamheid zit in
onze partij in het bloed dat weet iedereen. Energietransitie gaat
nu eenmaal niet zonder kosten, dus gaan we mee met deze extra
kosten. We moeten als gemeente een voorbeeldfunctie hebben,
dus zonder gas”.

Tel. 0297-59 11 22

RUIMT OP!
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de wethouder het probeerde, de
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!
toon was gezet. Wethouder Zijlstra riep de raad op het toch niet
tot wel
uit te stellen: “Er moet nodig iets
aan de klimaatbeheersing hier
in dit huis gebeuren. De zomers
korting
T/M 11 JANUARI
zijn echt veel te heet. Het dak
moet opgeknapt, de gasinstallaMijdrecht
Bilthoven
Hilversum
Utrecht
tie is op, dus zeggen wij, aan de
Dorpsstraat 74
Julianalaan 43
Vaartweg 4
Oudkerkhof 11
slag en gasloos. We roepen als
0297 - 281054
030 - 2287451
035 - 6247194
030 - 2314984
overheid iedereen op om van het
MORPHEUS.NL
gas te gaan, dan kunnen wij toch
moeilijk een nieuwe gasinstallaE AL 1 31 J
EJ
Onduidelijk
wij begrijpen echt niet wat er nu tie neerzetten. Wij dringen eropDe fractie van de VVD vond het zo moeilijk is aan dit voorstel. Wij aan om het niet uit te stellen. Het
voorstel totaal niet transparant, komen heel makkelijk uit deze cij- moet echt voor de zomer klaar
SINDS 18
88
onduidelijk en moeilijk te lezen. fertjes, misschien een beetje puz- zijn”.
Zeker wat de kosten betrof. Ze zelen, maar dan is het geheel duiwilde wel mee met het voorstel, delijk.
Twijfel, twijfel
maar dan moest het een maand Dit is ook het goede moment om Er bleef ernstige twijfel bij voorWij zijn met SPOED op zoek naar serieuze
worden uitgesteld en moest er over te stappen op een gasloos al de VVD en het CDA. VVD: “Wij
eerste duidelijkheid over de te in- systeem. De gasinstallatie is aan hebben in principe geen provesteren bedragen komen. Van vernieuwing toe, dus dan nu al- bleem met dit extra krediet, maar
Haren: “Hier liggen stukken voor les om. Ook voor de mensen die het voorstel is niet duidelijk”. Geons waarop wij geen transparant hier in huis werken wordt het dan meente Belangen begreep dat
Uithoorn: Omgeving Bruine Lijster, Rietgang
oordeel kunnen geven. Wij willen weer prettiger werken. Het sy- niet: “Wij twijfelen niet aan de
2X 48 STUKS
(270 kranten)
feiten
en
die
zijn
op
dit
moment
steem
werkte
al
langer
niet
goed,
kundigheid
van
dit
college.
Geen
OP=OP
9.70 - 10.58
2X
48 STUKS niet aanwezig. Wij vragen uitstel zomers veel te warm en in de win- uitstel, dan zitten de ambtenaren
2X 48 STU KS
Senseo
OP=OP
9.70 - 10.58
tot de volgende vergadering in ter koud. Gewoon doen”. De frac- van
de zomer weer in
hitte”.
KofﬁOP=OP
epads
9.70
-de 10.58
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
Senseo
Alle soorten zakken
januari”. Ook de fractie van het tie van de PvdA was het helemaal Er werd een schorsing aangeEN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
Senseo
à
48
stuks
Kofﬁepads
CDA had problemen met het be- eens met de VVD.
vraagd, maar ook dit mocht niet
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
Kof
ﬁ
epads
Alle soorten zakken
grijpen van de cijfertjes en wilde
baten. De fracties die het wilzakken
6 zakken per klant
à 48 stuks AlleMax.soorten
maandje uitstel
Financieel beter
de uitstellen bleven voor uitstel
M ax . 6 za k ke n p e r kl a nt
à 48 stuks
Wethouder Zijlstra begreep dat dus tegen het voorstel. Ze kregen
Duidelijk
er veel cijfertjes in het voorstel zelfs nog een lid van DUS mee,
De fractie van Gemeente Belan- stonden, maar begreep niet echt maar ondanks dit kan er begonIN DE
gen begreep de VVD-fractie to- waarom het zo moeilijk te begrij- nen worden met de aanleg van
taal niet: “Wat ze nu allemaal naar pen was. Zij probeerde het uit het nieuwe klimaatsysteem in het
voren brengen hoort niet in een te leggen, maar de VVD en CDA gemeentehuis. Met 11 voor en 8
raadsbijeenkomst, maar in een bleven twijfels houden. Ze wil- tegen werd het voorstel aange- Uithoorn/de Kwakel – Vorige geheel was afgerond, maar dat
INFORMATIE:
week donderdag kwam er vanuit ze al wel op de gladde kruisingen
commissievergadering thuis. En de het duidelijker op papier. Hoe nomen.
✆ 0297-581698
de raad de vraag hoe ver het col- aan de Vuurlijn hadden geborlege was met het onderzoek naar steld waardoor het nu stroef is
✆ 06-53847419
het gladde rode asfalt, met name geworden. Begin 2020 hoopte de
✉ VERKOOPUITHOORN@
op de Vuurlijn, maar ook elders in wethouder dat het gehele onderMEERBODE.NL
de gemeente. De wethouder gaf zoek was afgerond en dan kwam
aan dat het onderzoek nog niet er een voorstel naar de raad.
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Max. 6 zakken per klant

Er wordt nog gewerkt aan
verbetering glad rood asfalt

Wat gebeurt er met voormalig
Cindu kantoorgebouw?

Onze openingstijden tijdens de jaarwisseling

Uithoorn – Raadslid Els Gasseling ( PvdA), had ook wat vragen
aan het college. Haar onderwerp
openingstijden
Onze openingstijden
tijdens
deuur
jaarwisseling
Dinsdag
31 Onze
december
08.00
- 18.00
was: Omvorming voormalig CinDinsdag 31 december

08.00 - 18.00 uur

Onze openingstijden
tijdens de jaarwisseling
Nieuwjaarsdag
12.00 - 19.00 uur
- 19.00 uur
tijdens de12.00
jaarwisseling

Nieuwjaarsdag

Dinsdag 31 december
Nieuwjaarsdag

08.00 - 18.00 uur
Din. 31 december 8.00-18.00
uur
12.00 - 19.00 uur
Nieuwjaarsdag 12.00-19.00 uur
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du kantoorgebouw tot logiesgebouw. Er gaan nogal wat verhalen hierover. Mijn vragen zijn naar
aanleiding van de op de gemeen-

tepagina gepubliceerde aanvraag
van een vergunning voor het renoveren van het voormalige kantoorgebouw tot logiesgebouw.
Gaat het hier om migrantenlogies? Zo ja voor hoeveel personen? Zo nee, om welke vorm van
logies gaat het dan wel? Is de bestemming logies wel in overeenstemming met het daar geldende bestemmingsplan? Is de veiligheidscontour hier van toepassing?
Is een en ander in overeenstemming met beleidsuitgangspunten van de gemeente Uithoorn? “
Wethouder Hazen kon niet op alle
vragen antwoorden maar gaf een
algemeen beeld van de gang van
zaken op dit moment. Hij vertelde
dat ze in gesprek waren met de eigenaar en deze had het idee ge-

opperd om er een Long stay hotel van te maken in het hoge segment. Ik heb de eerste schetsen
gezien en het ziet er mooi uit.
Maar het is nog in een prille be-

ginfase. Ze zijn nog lang niet zover en wij ook niet. Wat we zeker
niet willen is een klassieke opvang. We houden u op de hoogte”, aldus de wethouder.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

Rom-koor weer in kerststemming
Regio - Donderdagavond 19 december konden de vele bezoekers van de zeer goed gevulde
Janskerk in Mijdrecht weer volop genieten van het inmiddels
traditionele kerstconcert van het
ROM-Koor.
Ook dit jaar was het concert weer
bijzonder sfeervol én verrassend! Afgestemd op het veelzijdige kerstprogramma was het koor
voor de pauze gekleed in zwart
met rode accenten en na de pau-

ze in een verrassend bonte verzameling van ‘foute’ kersttruien. Wat
een heerlijk spektakel om te zien
en vooral om te horen. Onder leiding van dirigent Ferdinand Beuse en begeleid door een combo bestaande uit de vaste pianist
van het koor James Pollard, Gijs
Wagenaar op bas en Michiel van
Putten op drums, werden bekende en minder bekende kerstmelodieën ten gehore gebracht en
zoals elk jaar waren er ook weer

enkele nieuwe kerstnummers.
Een leuk nieuwtje dit jaar was dat
er er tijdens het concert voor het
eerst gedichten te horen waren.
Uit de inzendingen n.a.v. een oproep in de pers zijn originele gedichten voorgedragen van Marja Bijlhouwer, Amanda te Cate
en Anton Teunissen. Het in groten getale toegestroomd publiek
werd in de hal al verwelkomt met
X-Mas Carols door een Charles
Dickens-groepje.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Ze komen weer, het Neva Ensemble
Regio - Op veler verzoek organiseren de Vrienden van het Monument Johannes de Doper weer
een concert met het Neva Ensemble uit Sint Petersburg, en wel op
zondag 5 januari om 15.00 uur.
Toegang open om 14.30 uur. Geboden wordt een gevarieerd programma, waar veel liefhebbers –
niet alleen van de Russische zang
- al weer lang naar hebben uitgezien. De vriendenstichting heeft
dit concert inmiddels al vele malen georganiseerd in de monumentale kerk aan het Driehuisplein en ook nu weer wordt gerekend op grote belangstelling
van liefhebbers tot ver in de om-

geving. Het Russische ensemble
bestaat uit vijf solisten van topniveau die er altijd weer in slagen
hun stemmen tot een uiterst muzikale en harmonieuze eenheid
te versmelten. Het gedeelte voor
de pauze bestaat uit koorwerken
in de Slavisch-Byzantijnse traditie. Na de pauze staan beroemde liederen uit de Russische folklore op het programma, alsmede verschillende licht klassieke
opera-aria’s en romances. De zangers en zangeressen hebben allen een hoogwaardige zangopleiding in hun vaderland voltooid
en zijn thuis op de grote concertpodia in hun land. Als zanggroep

Deze groepjes leveren, door optredens voor scholen en bedrijven in de kersttijd, een belangrijke bijdrage aan de financiën van
het koor. Dat is ook nodig, want
de grote producties van het ROMkoor, zoals onlangs de uitvoering
van Titanic de Musical in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp,
kosten veel geld.
Na afloop van het concert konden we alleen maar enthousiaste reacties horen. Complimenten
aan het koor en de organisatie
van dit prima kerstconcert. Heeft
u het concert gemist?
Het ROM-koor heeft een website; www.romkoor.nl en een Facebookpagina waar u ongetwijfeld
foto’s en filmpjes zult gaan vinden. En noteer alvast de donderdagavond voor Kerst 2020, want
dan brengt het ROM-Koor u ongetwijfeld weer graag in kerststemming!

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

heeft het ensemble zich een techniek eigen gemaakt die uitmunt
in vocaal evenwicht, met een samenklank en volume die niet te
overtreffen zijn. De toegang tot
het concert is gratis, na afloop
houden de leden van het ensemble zelf een schaalcollecte bij de
uitgang van de kerk. Aldus mogen de bezoekers zelf hun waardering voor het gebodene tot uitdrukking brengen.

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

Rosie en Jannes

De rubriek die hoort bij “Een lange nacht in het Rechthuis” van Caroline Smeets

Pagina 9, 1 jan. 2020

Gelukkig nieuwjaar! Hebben jullie een leuke jaarwisseling gehad? 2019 is voorbij, maar

ons feestjaar duurt lekker nog tot en met eind september. En heb je de eerste twee raadsels van de
prijsvraag al opgelost? Goed zo! Dan kunnen we nu door met raadsel nummerrrrrrrr drie...

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.

Gevaarlijk fikkie stoken
in Uithoorn
Uithoorn - Vorige week zaterdag
is Uithoorn ‘bezocht’ door nog
onbekende dwazen die het nodig vonden om andermans eigendommen in brand te steken.
Gelukkig bleef nu de schade beperkt, maar het had natuurlijk
ook heel anders kunnen uitpakken. Het eerste brandje werd zaterdagavond omstreeks kwart
voor zeven ontdekt bij de Brede School aan de Randhoornweg . De brand heeft gewoed
in een brievenbus, vermoedelijk is deze aangestoken. Door de

kleine brand kwam er veel rook
vrij in het schoolgebouw. Hoewel de schade relatief mee viel,
neemt de politie de vermoedelijke brandstichting hoog op en
doet onderzoek. Hoewel de schade relatief mee viel, neemt de politie de vermoedelijke brandstichting hoog op en doet onderzoek.
Zaterdagavond rond 00:30 uur
stond de papiercontainer aan de
Arthur van Schandellaan hoek
Roland Holstlaan in de brand. (foto school VTF- foto papiercontainer Jan Uithol)

133e jaargang
Oplage: 15.100

Wat een pech, wat was dat balen!
Het was een grote ramp, die zoals je kan zien, de krant ging halen!
Geen huis meer om in te wonen, geen molen om te malen,
en dat begon allemaal in die hooiberg van...

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

(Dit is alleen de bovenkant van de lijst.)
Juﬀen, meesters, ouders en iedereen die meeleest...gelukkig nieuwjaar! caroline@cabasm.nl

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSCMix papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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VVE certificering binnen opvangorganisatie Speel-Inn & Jump-Inn
Uithoorn - Met trots mogen wij
mededelen dat een groot deel
van onze medewerkers de opleiding Vroeg- en voorschoolse
Educatie(VVE) hebben afgerond.
Hierdoor kunnen we ons nu ook
gaan richten op echte VVE groepen binnen Speel-Inn.
We kijken ernaar uit om kinderen
nog gerichter te kunnen ondersteunen op alle ontwikkelingsge-

bieden. VVE richt zich niet alleen
op de taalontwikkeling. Maar er
wordt bijvoorbeeld ook beginnende rekenvaardigheid aangeboden zoals het leren tellen, meten en de oriëntatie in ruimte en
tijd.
De motorische ontwikkeling
komt ook aan bod, denk aan het
ontwikkelen van grove en fijne
motoriek.

Op het sociale emotionele vlak
richten ze zich op zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken. Mooie
aspecten waar wij als opvangorganisatie achter staan en aan de
slag mee mogen gaan De eerste
locatie die hier mee mag gaan
starten per augustus 2020 is ons
kinderdagverblijf de Blokkendoos in Uithoorn.

Weer veel onderscheidingen bij
brandweer korpsavond
Samen eten = samen zijn
Uithoorn - Een mooie, gedektetafel, kerstversiering en een team
koks om een heerlijke kerstmaaltijd te bereiden. Dit was wat je
zag toen wij als Meerwijkers binnenkwamen in de Bilderdijkhof
(waar zij gebruik mogen maken
van de keuken, zolang zij we nog
geen eigen ruimte hebben in hun

eigen wijk). Anja Brugman had
het initiatief - als bezoekster van
de buurtkamer Meerwijk - om
maandelijks gezamenlijk te koken en te eten. Dit doen ze nu een
half jaar. Voor de Kerst heeft Anja
een geweldig kerstmenu samengesteld. Marjan; Jose; Corry en
Evert hebben haar geassisteerd

met het bereiden hiervan. Evert
zorgde voor de kerstmuziek en
een mooie menukaart. Alles was
tot in de puntjes goed verzorgd.
Dit alles maakte dat het een hele smakelijke en gezellige avond
werd. Vorig jaar waren ze allemaal
nog onbekenden voor elkaar en
nu zitten ze als wijkgenoten samen te eten en verhalen te delen.
Een waardevolle ontwikkeling in
wijk Meerwijk.

Zinderend Zonnestelsel (6-12 jaar)
Uithoorn – De Maakplaats is de
plek waar kinderen creatief leren te zijn in de wereld van morgen. Na het succes op de woensdagmiddag in Bibliotheek Amstelveen Stadplein toert de Maakplaats nu ook langs Uithoorn,
Aalsmeer en Westwijk. Op vrijdag 3 januari is Uithoorn de gastheer van de Maakplaats met het
Zinderend Zonnestelsel als on-

derwerp. Ons zonnestelsel telt
9 planeten met elk totaal unieke eigenschappen. De aarde kennen we wel zo’n beetje, maar wat
weet jij over de temperatuur op
Mars? En is Pluto eigenlijk wel
echt een planeet? Hoe lang doet
de aarde erover om in een baan
om de zon te draaien en wat
heeft het schrikkeljaar 2020 hiermee te maken? Na het volgen van

deze workshop kun jij jouw neefjes, klasgenootjes en buurkinderen verrassen met leuke weetjes
over de planeten om ons heen.
Leer onze buurplaneten echt kennen en stel al je vragen over ons
zinderende zonnestelsel!
Voor de kaartverkoop ( 5,00 voor
leden en 10,00 voor niet leden)
Kunt u terecht in de bibiotherek
in Uithoorn.

Uithoorn – Vorige week heeft
Uithoornse brandweer weer haar
jaarlijkse korpsavond gehouden.
In aanwezigheid van burgemeester Heijliegers en zijn vrouw, de
commandant brandweer, de heer
Tijs van Lieshout en clustermanager Wilfred van Randwijk zijn de
diploma’s, bevorderingen en onderscheidingen uitgereikt.
Dit jaar hebben wederom
veel collega’s een diploma gehaald. Even een opsomming;
Voor het diploma ‘Brandweerchauffeur klein voertuig’ zijn geslaagd; Ruud Blondeau,Leroy van
Tol,Hans Meijer, Mike Kraan, Jelle van den Berg, Tom Stronkhorst
en Maarten Nagel.
Het gaat hierbij om een diploma
waardoor de bovengenoemde
collega’s met zwaailicht en sirene
in een klein brandweervoertuig
mogen rijden. In het geval van
deze kazerne gaat dat om een
dienstbus waar een blusrobot in
staat. Voor het diploma ‘Brandweerchauffeur groot voertuig’ is
Sjoerd van den Helder geslaagd;
Met dit diploma mag je een tankautospuit besturen met zwaailicht en sirene. (Een vrachtwagen
dus)

Kerstconcert kna mooi
en erg gezellig
Uithoorn - Afgelopen zaterdagavond kon een ieder die dat wilde alvast een voorproefje nemen
op de kerst met mooie kerstmuziek van het Leerlingenorkest en
het Grote Orkest van KnA.
De leerlingen openden het concert, dit orkest wordt gedirigeerd
door Dick Hesselink, daarna gaf
het Grote Orkest van KnA acte de
presence. Zij worden geleid door
dirigent Gerhart Drijvers. Het concert vond plaats in Dans en Partycentrum Colijn, dat schitterend in
kerstsfeer was gedecoreerd.
Jubilarissen Tijdens deze avond
nam voorzitter Marco Lesmeister gebruik van de gelegenheid
om een drietal jubilarissen in het
zonnetje te zetten. Willy Breems,
Janet Eggens en Thilda van de
Graaf. Zij waren allen reeds 25
jaar lid van de vereniging. Zij ontvingen een zilveren speld van de
Koninklijke Nederlandse Muziek
Bond, een ingelijst certificaat en
natuurlijk bloemen.
Sprookjesconcert
Het KnA Orkest gaat zich nu voorbereiden op het volgende evenement: het sprookjesconcert

Assepoester in Wonderland. Vorig jaar was de eerste editie van
het sprookjesconcert; een concert speciaal om jonge kinderen
in aanraking te brengen met klassieke muziek op een manier die
aansluit bij hun belevingswereld.
Het sprookje van vorig jaar, Peter en de Wolf, was twee keer uitverkocht. Dit jaar zal het concert
plaatsvinden op 15 maart, wederom in Dans en Partycentrum Colijn. De Jeugd TheaterSchool Uithoorn zal ook deelnemen aan dit
concert. Er is een verteller, in de
persoon van Sabrine Hallewas,
en de teens van de Theaterschool
zorgen voor de uitbeelding daar
waar nodig of gewoon leuk.
Zet u het vast in de agenda? U
zult over dit concert nog veel horen in de media.
AmstelProms
Daarna gaat de koers op AmstelProms 2020! Op 20 juni zal dit
grote concert reeds voor de 4e
keer gebracht worden. Zoals de
plannen er nu bij liggen zal dit
weer aan de kade plaatsvinden.
Ook hierover binnenkort meer in
de media.

Kerst op De Zwaluw
in Nes aan de Amstel

Dit jaar stond het kerstfeest
op De Zwaluw in teken van
eenzaamheid onder oudere
mensen. Tijdens een kerstknutsel circuit hadden de
leerlingen prachtige kerstboomhangers
gemaakt,
die vervolgens op de kerstmarkt werden verkocht.
Onder het motto ‘Kerstfeest
vier je samen’ vroegen de
kinderen van De Zwaluw
vervolgens oudere mensen
uit het dorp, maar ook de
opa’s en de oma’s van hun
juffen om mee te komen
eten met hun kerstdiner.
Dat was een groot succes!
Alle gasten werden getrak-

teerd op lekkere hapjes die
door de kinderen en hun
ouders waren gemaakt. Na
het diner mochten we in
de prachtig versierde Urbanuskerk onze kerstmusical
opvoeren..De kerk zat vol
en na afloop werd er door
de leerlingen gecollecteerd
voor het goede doel. Alle kerstactiviteiten brachten samen een bedrag op
van € 762, 75! We maken dit
mooie bedrag over naar het
Nationaal Ouderenfonds zodat jong en oud een prachtige kerst heeft dit jaar!

Bevorderd
Daarnaast zijn er ook vier collega’s bevorderd in rang na het behalen van een aantal dienstjaren
of diploma’s; Robbie van de Beek
is bevorderd tot senior Manschap
(Rang Hoofdbrandwacht), Maarten Nagel is ook bevorderd tot
senior Manschap (Rang Hoofdbrandwacht), Marco Voorn is bevorderd tot bevelvoerder (Rang
Brandmeester)Jelte Sloof is ook
bevorderd tot bevelvoerder
(Rang Brandmeester).

Er is helaas ook afscheid genomen van een collega; Bartosz
Blaszyk gaat het korps verlaten. Hij blijft wel werken voor de
brandweer in de functie als clusteradviseur. Bartosz is bedankt
voor zijn bijdrage en inzet voor
de gemeente Uithoorn.
Daarnaast zijn er twee personen
onderscheiden voor hun langdurig dienstverband; Sebastian Schweers voor 12,5 jaar trouwe dienst en Nico Theuns voor 25
jaar trouwe dienst.
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor
natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Haat en Liefde in de polder
Schapen alleen hebben verdriet
Elke dag liep of reed ik erlangs:
een klein weitje. Er is een hek
en daarachter een bruggetje
naar de weg.
In het weitje liepen drie schapen. En die drie schapen deden hun gewone schapendingen: samen lopen, een stukje
rennen, af en toe even tegen elkaar duwen.
En verder natuurlijk rustig grazen en liggen en herkauwen.
Zo was het jaren lang.
Er straalde een absolute rust
van ze uit. Het viel me trouwens
op dat ze tevreden waren met
zo’n klein weitje.
Maar op een dag was er opeens nog maar één schaap.
Van de boeren in de omgeving heb ik altijd geleerd: een
schaap alleen is sneu. Toen ik
zelf nog schapen had in voorjaar en zomer kwamen er altijd
twee of drie. Met natuurlijk hun
lammetjes. Mijn schapen deden alles samen: vooral natuurlijk het voer ophalen dat ik ze
iedere avond gaf. Of de noten
en rozebottels die ze erg lekker
vonden.
Dus ik vroeg me af hoe dit goed
moest komen, één schaap alleen in de wei.
Het schaap stond elke dag met
haar kop tegen het hek.
Alsof ze wilde zeggen: kom mij
nu halen. Maar er kwam blijkbaar niemand . Want de volgende week stond ze daar nog:
neus tegen het hek en staren.

Oprichters Ponderosa
leggen hun functie neer
Elke week werd ze een beetje magerder. Na een week of
vijf was ze nog maar een uitgemergeld schaap. Ze stond
niet meer bij het hek maar was
voor het hek gaan liggen. Ik
wist dus dat een schaap alleen
ongelukkig wordt. Maar dat ze
zózeer het gezelschap van andere schapen zou missen wist
ik niet.
Nog een paar weken later was
het weitje leeg.
Maar gelukkig. Twee weken later hoorde ik, dat het schaap
terug was tussen haar zussen,
nichten en andere familieleden.
En dat ze alweer goed was opgeknapt. Ze had een besmettelijke ziekte gehad en moest dus
even apart gehouden worden.
Maar er werd wel aan haar gedacht.

Catherine
Afbeelding van Erbs55 via
Pixabay
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Eerste inloopavond
genealogie 2020

Regio - Cor Floor en Stef Veerhuis, de oprichters van buurthuis
Ponderosa in Uithoorn leggen
hun functie na 48 jaar neer. Zij
hebben Ponderosa opgebouwd
van een houten lokaaltje, waar
alleen werd gekaart, tot een gebouw met diverse activiteiten. Zo
waren er eens diverse activiteiten voor de jeugd, maar ook o.a.
volksdansen en line-dance. Nu
kan men terecht voor de Weight
Watchers, Yoga, vergaderingen,
kaarten en biljarten. Onder de
bezielende leiding van Cor en

Doe mee met de
Vitaliteits-test
De Ronde Venen - In opdracht
van de Gemeente organiseert Senior Sportief Actief een Vitaliteitstest voor mannen en vrouwen
vanaf 60 jaar, die mogelijk niet
of te weinig bewegen. Maar dat
doen zij niet alleen, ook twee dietisten, fysiotherapeuten en een
verpleegkundige van Mayor Apotheken dragen een steentje bij.
Meten is weten. Bent u 60 jaar of
ouder en heeft u het voornemen
om (meer) te gaan bewegen? Of
wilt u weten hoe het met uw vitaliteit is gesteld? Dan bent u van
harte welkom uit om deel te nemen aan de Vitaliteit-test. Na afloop hoort u meteen hoe u ervoor staat, vergeleken met uw
leeftijdsgenoten.
De test bestaat uit de
volgende onderdelen:
• 6 minuten wandelconditietest
• reactievermogentest
• krachttest voor benen en
armen
• lenigheidstest
• cognitietest
• balanstest
• meting spier/vet massa door
gewichtsconsulente.
• meting bloedglucose: d.m.v.
een vingerprikje
Vitaal worden en …. blijven.
Naast de uitslag van de test komt

de zeeverkenners om allerlei gave activiteiten te ondernemen.
Aan boord zijn de nodige voorzieningen aanwezig waaronder
ook een tweetal toiletten. Helaas
is een van de twee toiletten defect waardoor er nu maar 1 toilet
bruikbaar is. Daarnaast valt er ook
op het gebied van ergonomie wel
de nodige winst te boeken. De
toiletten zijn erg krap waardoor
het niet bepaald een pretje is om
“op het galjoen” naar het toilet te
gaan, zeker niet als er net iemand
je voor is geweest… En die kans
is best groot als je met 25 scouts
maar van 1 toilet gebruik kan maken. Om daar voor het komende zomerkamp verandering in te
brengen sparen de zeeverkenners geld bij elkaar om de toiletUithoorn - Ook dit jaar bakken de Olympus op te knappen. Elk jaar ten op te knappen. Heeft u oliezeeverkenners van Scouting Ad- gaan de zeeverkenners in de zo- bollen nodig voor oudjaar? Koop
miralengroep weer oliebollen op mer een week op kamp met hun ze dan bij Scouting Admiralen31 december. De opbrengst van wachtschip. Het schip wordt dan groep en help de zeeverkenners
dit jaar gaan de zeeverkenners door de groep naar een mooie lo- uit de stank! De oliebollen kosten
gebruiken om de toiletten aan catie gevaren en dient geduren- slechts 60 cent per stuk. Als u nu
boord van hun wachtschip de de het kamp als uitvalsbasis voor al weet hoeveel u er wilt hebben,
De Ronde Venen - Bent u nog
steeds op zoek naar uw voorouders?
Als u er prijs op stelt, helpen wij
een handje. U moet maar denken: ‘Twee weten meer dan één’
en bovendien steekt u er altijd
wat van op’.
De eerste Helpdesk van ons voorseizoen 2020 staat gepland voor
donderdagavond 9 januari a.s.
om 19.30 uur in de oudheidkamer van de historische vereni-

ging De Proosdijlanden aan de
Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.
De Oudheidkamer is open vanaf
19.15 uur en de toegang is gratis.
Vooraf wel even aanmelden a.u.b.
U kunt een mailtje sturen naar
stef.veerhuis@outlook.com
Dit is nodig vanwege het aantal
beschikbare werkgroepleden en
het aantal computers.
Iedereen is welkom, lid of geen
lid. TIP: neem zo mogelijk uw eigen laptop of een USB-stick mee.

Zeeverkenners gaan
weer oliebollen bakken

Stef werden in de jaren tachtig de
Polenacties gehouden en de zeskamp bij de NCRV, waarmee zij
Uithoorn op de kaart zette. Heel
Uithoorn deed of leefde mee.
Tijdens een speciale kerstbijeenkomst met de vrijwilligers benadrukte Cor de functie van Ponderosa, een buurthuis, speciaal voor
de buurt en Uithoorn.
Met een vernieuwd bestuur ziet
zij kansen voor de toekomst van
hun buurthuis met vertrouwen
tegemoet. Cor en Stef leggen per
1 januari hun functies neer.

in het adviesgesprek ook een (beweeg)aanbod ter sprake.
Senior Sportief Actief en de partners bij deze Vitaliteits-test hebben allerlei mogelijkheden om
uw vitaliteit op peil te brengen en
te houden.
≠≠≠Zij bieden u aan:
Een aantal proeflessen bij de gevarieerde groepslessen van Senior Sportief Actief
Bij Optisport kunt u kennismaken
met krachttraining
Cursus Valpreventie bij VB Fysio
Cursus Cognitieve Fitness : move
your body, sharpen your brain
Fysio praktijk De Bron organiseert
weer de Diabeteschallenge
Gratis consult bij een van de Mayor Apotheken om uw huidige medicatie door te nemen
Gratis
De test wordt op vrijdagavond
17 januari gehouden in de Willisstee. Na aanmelding wordt u ingedeeld op een bepaald tijdstip.
Meedoen aan deze test is kosteloos. U kunt zich aanmelden door
een e-mail te sturen naar HYPERLINK “mailto:projmed@seniorsportiefactiefdrv.nl” projmed@
seniorsportiefactiefdrv.nl of bel
naar 06-22 13 06 26.
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.
wilt u dan uw bestelling mailen
naar oliebol@admiralengroep.nl
dan zorgen wij ervoor dat uw bestelling op tijd klaar staat. Afhalen
kan op 31 december in ons clubhuis vanaf ongeveer 10:00. Adres:
J.A. van Seumerenlaan 3.
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

IJskoude
jaarwisselingen
Bijna net zo zeldzaam als een
Witte Kerst is een jaarwisseling in winterse sferen met
sneeuw en ijs, alsmede strenge vorst. Na de strengste
winter van de vorige eeuw,
1962/63, is dat nog maar
twee keer voorgekomen en
wel in de winter van 1978/79
en die van 1996/97 .
Het is vooral de lange duur
van de kou geweest die de
winter van 1962/63 tot de
strengste van de vorige eeuw
heeft gemaakt.
De dooi kon er bijna niet aan
te pas komen. Ruim tien weken lang, van 22 december
tot en met 3 maart, heeft het
winterweer geduurd. Tijdens
de jaarwisseling van 1996/97
stond er een krachtige oostenwind, die het bitterkoud
maakte.
Schaatsers werd aangeraden
niet het ijs op te gaan. Ja, dat
moet je tegen een Fries zeggen. Uitermate spectaculair verliep de vorstinval, gepaard gaande met veel wind
en neerslag in de ochtend van
30 december 1978. Het leken
wel Amerikaanse toestanden.
De temperatuur bleek gedaald te zijn van + 10 naar
-10 à -15 graden. Talrijke automobilisten hadden ‘s ochtends de grootste moeite in
de auto te komen, omdat
er een dikke laag ijs op het
slot zat. Hoe ging dat nu allemaal in z’n werk? Al enkele dagen voor Oudjaar lag
heel dichtbij Noord-Nederland de scheidingslijn tussen zeer koude lucht vanuit
het noordoosten, opgeslagen in een blokkerend Scandinavisch hoog, en zeer zachte lucht, die met zuidwestelijke winden richting Midden-Europa stroomde. Op 29
december begon de koude
lucht heel langzaam terrein te
winnen, hetgeen goed viel af
te lezen aan de stationsoverzichten die middag.
Alle stations in het midden en
zuiden van Nederland meldden geheel bewolkt, soms
met regen en een temperatuur van 10 à 11 graden. In
Den Helder ijzel bij 4 graden
en in Eelde sneeuwde het bij
2 graden.
Even na 18.00 uur die avond
begon de temperatuur in onze regio rap te dalen. Het minimum op de 30e kwam uit
op ongeveer -10 graden en
de regen had plaats gemaakt
voor sneeuw en ijs. Op Oudjaar nam de vorst nog verder
toe en in de ochtend van 1 januari 1979 bleek het streng
tot zeer streng gevroren te

hebben. Ziehier enkele minima: De Kooy: -18,8 gr., Eelde:
-18,7 gr., De Bilt: -16,9 gr., Vlissingen: -8,3 gr. en Beek (LImburg): -15,9 gr. Zo’n winter als
die van 1962/63 komt gemiddeld maar één keer in de 100
jaar voor. En misschien nu al
helemaal niet meer.
Eigenlijk kwam deze winter
al op 19 december op gang.
Op veel plaatsen zou het bijna drie maanden achtereen
elke dag vriezen, terwijl het
noordoosten al die tijd onder de sneeuw lag. De Bilt
had vanaf 22 december een
serie van 13 ijsdagen, dagen dus waarop de temperatuur ook overdag onder
nul bleef. Het IJsselmeer was
vóór Kerst dichtgevroren. Tijdens de jaarwisseling woedden er zware sneeuwstormen bij een temperatuur van
rond de -10 graden. Er werden dorpen afgesloten van
de buitenwereld. De sneeuwduinen bereikten een hoogte
van 3 meter. De jaarwisseling
van 1996/97 deed zeker niet
onder voor die van 1962/63.
Er stond een stevige oostenwind. In Twenthe vroor het 20
graden. Maar ook de vorst in
Mijdrecht mocht er zijn: -13,6
graden.
Strenge tot zeer strenge vorst
met minima tussen -10 en
-20 graden mag je ‘s winters
in Nederland verwachten als
aan de volgende condities
wordt voldaan:
1) De lucht moet van origine
rechtstreeks uit het Poolgebied komen; ze moet van zogeheten arctisch oorsprong
zijn. Deze luchtsoort bereikt
ons via de Noorse Zee, Scandinavië of Noord West Rusland,
2) het moet vrijwel windstil
zijn. Als er wind staat wordt
de koude lucht aan de grond
vermengd met wat minder
koude lucht uit de hogere delen van de atmosfeer,
3) Het moet kraakhelder zijn
en er mag geen wolkje te bekennen zijn. Wolken houden
de uitstraling tegen. Zodra
er bewolking komt zie je de
temperatuur oplopen.
En 4) Als het zojuist gesneeuwd heeft. Vers gevallen sneeuw bevat veel lucht
en geleidt de warmte slecht.
Vandaar dat de aarde met verse sneeuw bedekt moet zijn
om het hard te laten vriezen.
Op 13 december jongstleden
‘s ochtends een bijzonder lage barometerstand op het
weerstation Mijdrecht van
972 hPc.
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warme maand. Daar bracht mei
een einde aan. De bloeimaand
van 2019 was bijna vijf graden
kouder in De Ronde Venen dan
het jaar daarvoor. Het was april
dat ons dit jaar verraste met veel
zon en hoge temperaturen. Deze maand telde negen dagen,
waarop de temperatuur in De
Ronde Venen 20 graden en meer
bedroeg, zo geheten warme dagen. Normaal zijn dat er voor
april twee. Met een neerslagsom
van 169 mm zat de lente praktisch op de normaalwaarde.

Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

- Zowel record hoge winterals zomertemperatuur -

Het meteorologische jaar 2019, dat loopt van 1 december 2018 tot
en met 30 november 2019, week wat de temperatuur betreft niet
veel af van vorig jaar. Evenals in 2018 waren twee maanden (iets)
te koud. Werkelijk een topper was februari, die niet veel onderdeed
voor een lentemaand. Het was beduidend natter dan vorig jaar.
Het waren vooral de drie herfstmaanden die flink wat regen brachten. Toch was de zomermaand juni het natst.
Winter 2018-2019

De winter was de zesde keer
op rij zachter dan normaal.
Deze keer was de afwijking
anderhalve graad. Daarmee
was het de warmste van de
zes, met vooral dank aan februari , die een lente-achtig slot kende. De neerslag
kwam op normaal uit. De zon
scheen iets meer dan gemiddeld . Het aantal vorstdagen
(temperatuur beneden nul
graden ) kwam in Mijdrecht
uit op 15, de helft van normaal. In 14 nachten vroor het
licht en in één nacht (21 januari) matig: -5,9 gr, de laagste temperatuur van de winter. Op 22 januari bleef het de
hele dag vriezen (-0,2 gr.), een
zogeheten ijsdag.
December 2018 was zeer
zacht en aan de natte kant.
Overdag lag de temperatuur
gemiddeld op een niveau van
8 graden en ‘s nachts gemiddeld ruim 4 graden. De eerste tien dagen van de winter was de stroming westelijk en heerste er wisselvallig
weer met temperaturen die
meerdere malen 12 à 13 graden bedroegen. Vrijwel dagelijks viel er in deze periode regen, totaal bijna 50 mm.
Na de doorkomst van een actief koufront met windstoten,
gevolgd door een paar dagen
met hagelbuien, kwamen we
onder invloed van een hoge drukgebied boven Scandinavië en werd het droog en
koud met in een paar nachten lichte vorst, maar lager
dan -0,7 gr. (12e) kwam de
temperatuur niet. Een uitgesproken koude dag was de
15e; na een minimum temperatuur va n 0 gr. kwam daar
overdag slechts 1 graad bij.
Vooral de wind maakte het
die dag onaangenaam. Alvorens de stroming op de 16e
zuidwestelijk werd, had zich
in de ochtend nog net een
heel dun sneeuwdekje van
1 cm kunnen vormen. Tot en
met de 23e was het wisselvallig, zacht en nat waarbij circa
30 mm regen viel. Daarna flinke hoge drukinvloed met op
Eerste Kerstdag een barometerstand van 1035,5 hPc.

af de 10e kregen lagedrukgebieden meer vat op het weer
en viel er regelmatig regen.
Het bleef wel zacht. Onder invloed van een hoge drukgebied stabiliseerde het weer en
vroor het in zeven achtereenvolgende nachten vnl. licht.
Alleen in de vroege ochtend
van 21 januari was de vorst
in Mijdrecht matig met bijna
-6 graden. Op 22 januari bleef
de temperatuur ook overdag
met -0,2 onder nul, een zo
geheten ijsdag. Het was de
meest winterse dag van het
seizoen. Bovendien viel er 2,5
cm sneeuw. Ook op 30 januari werd nog een sneeuwvlok
gesignaleerd. In de laatste januariweek verdween de vorst
en maakte plaats voor depressieweer met regen. Vooral 27 januari was een kletsnatte dag met in Mijdrecht bijna 14 mm regenmeter. Groot
was het barometerverschil
tussen de eerste en derde decade van de maand, respectievelijk 1031 en1003 hPc.
Februari 2019 gaf ons al een
voorproefje wat ons thermisch te wachten stond in
de zomer. De maand was uitzonderlijk zacht met een gemiddelde maximum temperatuur van precies 12 graden. Zo’n warme februarimaand is sinds met metingen
is begonnen in Mijdrecht ,in
1983, nimmer voorgekomen.
Op liefst 19 dagen steeg het
kwik overdag tot in de dubbele cijfers. De eerste dagen
leken nog een beetje op de
winter met wat lichte vorst in
de nacht en op 1 februari nog
1,5 cm sneeuw. De eerste tien
dagen verliepen wisselvallig
met vooral op de 10e en 11e
veel regen (26,5 mm). Daarna stabiliseerde het weer en
brak er een langdurige periode aan met overwegend zonnig en droog weer met grote verschillen tussen dag- en
nachttemperatuur. Van 25 tot
en met 27 februari werden in
de Ronde Venen de hoogste
maxima bereikt: 19 à 20 graden. De minima lagen net boven het vriespunt, waardoor
er tussen dag en nacht een
temperatuurverschil optrad
van 17 à 18 graden. In Mijdrecht werd op de 26e op de
thermometer een temperatuur afgelezen van 20,7 graden. Daarmee werd een record geboekt, zowel voor de
hoogste februari- als wintertemperatuur.

Januari 2019 was twee graden kouder dan december.
Toch was ook deze maand te
zacht. Er viel ongeveer de normale hoeveelheid neerslag.
Het nieuwe jaar ging somber en zacht van start onder
regie van een hoge drukgebied nabij de Britse Eilanden, Lente 2019
die de druk bij ons deed op- Dertien maanden achteren is
lopen tot 1041 hPc (3e). Van- er sprake geweest van een te

Maart 2019 had dezelfde gemiddelde temperatuur overdag
als februari. ‘s Nachts was het
een paar graden warmer. Opvallend was dat de hoogste temperatuur een halve graad achter
bleef bij die van de vorig maand.
Qua temperatuur dus kon maart
het nauwelijks winnen van februari, maar was desondanks
toch aan de zachte kant. Tot en
met de 18e hadden wij te maken
met een westcirculatie en dat
betekende een komen en gaan
van storingen vanaf de Oceaan
naar onze omgeving, soms gepaard gaande met veel wind.
Het natst was de 10e met 17
mm, daags daarna was de wind
stormachtig. In deze periode viel
ook alle neerslag. Want vanaf de
19e kregen hoge drukgebieden
boven onze omgeving de overhand. Er volgde een langdurige
droogteperiode. Vorst kwam alleen voor op de 19e, maar meer
dan -0,4 graden vroor het niet in
Mijdrecht. Op 22 maart werd het
in Eindhoven 19,8 gr. Diezelfde
dag werd het op Terschelling 8,7
gr. in langdurige mist. Bij ons liep
het kwik op tot 17,5 gr. Het laagste maximum wat in Mijdrecht
in 37 jaar van metingen op 22
maart is geregistreerd bedraagt
4,7 gr. (2013), het hoogste: 20,6
gr. (2014).
April 2019 was evenals de grasmaand van 2018 duidelijk te
zacht. Ook was ze aan de droge
kant. Toch had de maand nogal wat grillen. Zo begon april
zonovergoten met 16 graden in
Mijdrecht, maar op de 2e passeerde in de loop van de dag een
actief koufront met regen en onweer. De volgende dag vielen er
buien met windstoten. Over beide dagen viel 18,5 mm, de helft
van de totale maandsom. Hierna
bleef het tot en met de 23e geheel droog. Wij kwamen onder
invloed van Scandinavische hoge druk. Dat betekende een oostelijke stroming, waarmee zachte licht werd aangevoerd. Op
7 en 8 april steeg het kwik bij
ons tot 23 graden. Vanaf 9 april
werd de stroming meer noordoostelijk en werden werd aanmerkelijk koudere lucht aangevoerd. Op 13 april bedroeg het
maximum slechts 10,4 gr. Bovendien in De Ronde Venen in twee
nachten lichte vorst. Halverwege de maand werd de stroming
meer zuidoostelijk. Dit was het
begin van een tiental dagen met
droog, zonnig en warm weer.
Van 18 tot en met 24 april lagen de temperaturen boven de
twintig graden. Daarvan waren
er vier zomers warm, dat wil zeggen 25 graden en meer. Het einde van de maand was licht wisselvallig.
Mei 2019 was aan de koele kant.
Er kwam een einde aan een lange reeks van maanden (13) met
een bovengemiddelde temperatuur. Al In het begin van mei
stelde de temperatuur behoorlijk teleur. Overdag werden geen
hogere maxima behaald dan 11
à 12 graden. De eerste decade
was licht wisselvallig onder invloed van een noordelijke stroming, waarin de temperaturen ‘s nachts tussen 2 en 5 graden lagen. Vanaf 11 mei kwam
het weer onder invloed van hoge druk gebieden en werd het
droog en zonnig weer. Vanaf de
18e werden zo nu en dan temperaturen wargenomen, die vóór
in de twintig lagen. In de ochtend van 13 mei konden we voor
de bloeimaand een record hoge luchtdruk noteren: 1041 hPc.

Zowel kort voor als na deze hoge barometerstand heerste lage
druk en maakten we heel snelle drukveranderingen mee. Zij
kwam van 995 hPc in de ochtend van de 9e, en steeg derhalve 46 hectopascal in vier dagen. Vervolgens daalde de druk
weer naar 1007 hPc in de avond
van 17 mei. Op de registratie van
de zelf -registrerende barometer,
een zogeheten barograaf, was
de rappe drukstijging en -daling door middel van een grote
lus op het barogram goed waarneembaar.
Zomer 2019 was zeer warm, zeer
zonnig en droog. In deze zomer
werd voor het eerst in Nederland
de 40 graden grens bereikt en
overschreden, niet in de Ronde
Venen, maar wel op 9 K.N.M.I.stations. Het hitte record werd
gemeten in Gilze Rijen: 40,7 graden. Mijdrecht haalde 39,2 graden. Opvallend was het grote aantal tropische dagen deze
zomer: 15. Toch telde de zomer
van 2006 er nog een paar meer:
17, vooral dankzij de ongekend
warme julimaand van dat jaar.
Die trakteerde ons op 14 tropische dagen, tegen 3 normaal.
Juni 2019 begon warm in De
Ronde Venen met direct al op 1
juni een zomerse dag van 27,5
graden, gevolgd door een tropische dag op 2 juni met 32,0 graden. Daarna lag de temperatuur
onder invloed van lage druk boven West-Europa tot en met het
midden van de maand rond normaal en vielen opvallend grote
hoeveelheden neerslag. Op de
6e werd 31 mm afgetapt, daarna
volgden 19 mm op de 12e en 25
mm op de 15e. Alleen op de 20e
was het met 18 mm nog behoorlijk nat. Daarna heerste er zonnig en droog zomerweer met ver
boven normale temperaturen.
Op vier dagen steeg het kwik tot
tropische waarden. Er werd voor
onze regio een nieuw maandrecord voor de maximum temperatuur gevestigd: op 25 juni
werd het in Mijdrecht 34,6 graden. Ook de minimum temperatuur op de 25e lag bijzonder
hoog; het werd die nacht niet
kouder dan 22,2 graden. Uiteindelijk bleek juni met een gemiddelde temperatuur van 19 graden de warmste zomermaand in
in het midden-westen van Nederland in zeker een eeuw te zijn
geweest. Vooral de zware buien
in de eerste helft van de maand
zorgden ervoor dat juni behoorlijk nat was.
Juli 2019 was eveneens zeer
warm; de positieve afwijking bedroeg ongeveer twee graden.
De eerste helft van de maand
lag het zwaartepunt van de hoge druk op de Atlantische Oceaan of bij de Britse Eilanden. De
stroming was meestal noordwestelijk of westelijk. De temperaturen lagen rond normaal.
Met 18,2 graden was 10 juli bij
ons de friste dag. De fronten die
passeerden waren meestal zwak.
Dat gold niet voor een storing
die op de 12e passeerde en 10
mm regen achterliet. De volgende ochtend heerste er een erg
drukkende atmosfeer bij weinig
wind en een temperatuur van
ruim 23 graden. In de laatste decade kwam hier een zuid-zuidwestelijke stroming tot stand,
waarmee lucht vanuit de Sahara
onze richting opkwam en voor
bloedhete temperaturen ging
zorgen. Snikheet werd het in de
Ronde Venen in de periode 23
tot en met 27 juli; die vijf dagen
alleen maar tropische temperaturen op de Mijdrechtse thermometer. Bij zulke temperaturen
hoort een siësta. Op de laatste
dag van de maand viel nog 13
mm regen, die erg welkom was.
Augustus Vrijwel de gehele eerste helft van de oogstmaand
was enigszins wisselvallig. Op
10 mm na viel de hele maandsom, die ruim 50 mm bedroeg.
Echter, met de temperatuur was
niks mis mee. Deze liet waarden
zien tussen 22 en 26 graden. De
13e augustus was de enige dag

deze maand dat de temperatuur
overdag niet boven de 20 graden kwam; als laagste maximum
werd 19,1 graden afgelezen.
Maar wie gaf daarom na zoveel
hitte in de voorgaande twee
maanden? Even leek het erop
dat de zomer al min of meer afscheid had genomen. Ze bleek
evenwel nog een verrassing in
petto te hebben en wel in de
vorm van een derde (!) hittegolf,
waar eigenlijk niemand meer
op zat te wachten. In Mijdrecht
duurde ze zeven dagen, van 22
tot en met 28 augustus. Daarvan
waren er vier tropisch met als
hoogste waarde 34,4 graden. Al
eerder in de weercolumn hebt u
er over kunnen lezen: het spectaculaire onweer met hagel in
De Ronde Venen op 27 augustus.
De bui behoorde tot de zogeheten warmte-onweders. Die treden vrij lokaal op en trekken op
vrij onregelmatige wijze over het
land. Er is moeilijk vat op te krijgen, daar ze zeer plaatselijk zijn.
Herfst was veruit het natste
seizoen van het jaar. Alle drie
herfstmaanden brachten onze
regio meer dan 100 mm. Het totaal kwam uit op 330 mm. Maar
het kan nog veel natter. In de
herfst van 2013 viel in Mijdrecht
457 mm. De herfst was bijna
één graad warmer dan normaal.
Lang bleven de bomen nog in
blad staan, dankzij de betrekkelijk hoge temperaturen en het
uitblijven van echte herfststormen. Hiermee is gelijk de vraag
beantwoord van een lezeres. Op
20 november daalde het kwik
voor het eerst dit najaar in de
thermometerhut tot onder nul
graden en het bleef bij die ene
vorstdag.
September was evenals zijn
voorganger in 2018 anderhalve
graad te warm. De herfstmaand
was met ongeveer 100 mm wat
natter dan normaal. De eerste decade leverde een vrij koel
weertype op met maxima van 18
à 20 graden. Onder sterke hoge
drukinvloed, tot 1036 hPc, leefde
de temperatuur wat op en kregen we een viertal dagen met
een aangename temperatuur
van rond de 22 graden. In de regel wijst een hoogstaande barometer op rustig, zonnig en droog
weer. Maar hierop zijn uitzonderingen, waarbij mist in het koude
jaargetijde een grote rol kan spelen. Vervolgens kregen we met
een noordelijke stroming te maken en daar past in de regel een
koel weertype bij. Op 16 september moesten we het maar
doen met een hoogste waarde
overdag van 16,9 graden. Van 17
tot en met 21 september waren
de nachten bijzonder fris met
vijf nachten op rij een minimum
temperatuur van onder de 10
graden. De koudste nacht viel op
de 20e in Mijdrecht met slechts
Maand

Gem.temp
gr.C + afw.

December
2018
Januari
2019
Februari

4,4
+0,5
4,0
+0,6
7,5
+4,0
8,5
+2,4
12,2
+ 3,1
12,5
-0,5
19,2
+3,7
20,1
+2,2
19,9
+2,4
16,4
+1,7
12,1
+1,3
6,8
-0,2
12,1
+1,2

Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
Jaar
2018/2019

7,1 graad. Voordat we op de 23e
in een natte periode belandden,
konden we op 21/22 september
nog van een heerlijk nazomers
weekend profiteren; op zondag
werd het 28,1 graad.
Oktober was een zachte maand,
ongeveer een graad boven normaal. In de eerste twee decaden was het zeer wisselvallig
met een komen en gaan van storingen. Naar het einde van de
maand toe stabiliseerde de atmosfeer; het werd overwegend
droog en de zon kregen we
meer te zien. De temperaturen
lagen afwisselend boven en beneden de normale waarden. Op
1 oktober reikte het kwik in Mijdrecht tot ruim 19 graden , terwijl op 6 oktober de temperatuur overdag niet boven de tien
graden wist te komen. Op 13 oktober hadden we de enige warme dag van de maand met een
maximum temperatuur van 22,2
graden. De laatste dagen van
oktober was het in een noordelijke stroming en onder regie
van een hoge drukgebied rustig
weer, met maxima bij ons van 10
à 12 graden en minima van 1 tot
4 graden. Oktober was met een
neerslagtotaal van 125 mm net
iets minder nat dan juni. Vijf dagen hadden een etmaalsom van
10 mm en hoger. We bevinden
ons in een prachtig jaargetijde met verkleurende en vallende bladeren in het bos dat door
schimmelwerking zo heerlijk kan
ruiken, zeker als het nat is.
November was net als zijn tweevoorgangers een natte maand
met een neerslagsom van meer
dan 100 mm. Vorig jaar nog behoorde de slachtmaand tot de
drie droogste maanden van
2018. De natste dag in Mijdrecht
was 28 november met een neerslagsom van 25 mm. Even daarvoor werd hier de laagste luchtdruk van het jaar afgelezen:
981,5 hPc. Het temperatuursverloop was vrij vlak; tussen de
hoogste en laagste temperatuur
zat een verschil van veertien
graden.
Temperatuurrecords
zijn dan ook deze maand uitgebleven. In één nacht heeft het in
onze regio op normale waarnemingshoogte gevroren. Meestal
doet de eerste vorst zich in deze
maand gelden en is hij licht van
aard. In november 1993 en 1998
hadden wij evenwel al af rekenen met matige vorst van ruim
6 graden. In eerstgenoemd jaar
hadden wij bij het begin van de
meteorologische winter op 1 december al 15 vorstdagen te pakken. In 1992 vroor het op Tweede Kerstdag bij ons pas voor het
eerst. Veel bladeren hingen deze herfst nog lang aan de bomen
en wat zegt dat over de winter?
“Houden de bomen hun bladeren lang, wees voor een strenge
winter bang”.

Hgst.temp.
Datum

Lgst.temp. Neerslagsom
mm en afw.
Datum

13,2
2e
9,9
13e
20,7
26e
20,2
30e
26,8
22e
26,8
22e
34,6
24e
39,2
25e, 26e
34,4
27e
28,1
22e
22,2
13e
19,0
6e
37,9
27/7

2,7
4e
-5,9
21e
-1,8
3e
-0,4
19e
-0,3
6e
2,7
4e
9,9
9e
8,6
9e
10,9
22e
7,1
20e
1,1
3ie
1,2
23e
-8,0
1/3

94
+14
63
-2
63
-18
98
+35
4
+40
33
-17
127
+50
42
-28
53
-8
104
+34
125
+55
111
+41
952
+170
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Eerste Ronde Vener MidWinter
TennisToernooi groot succes

banen waren bezet. De 56 deelnemers waren al snel bereikt en
er was zelfs een wachtlijst.
Er was een mooie variatie aan
deelnemers. De leeftijden liepen
van 40+ tot 80+ en de niveaus
van 6 t/m 8. Ieder was op niveau
Regio - Het was een gezellige ingedeeld, zodat er leuke partijen
drukte bij tennisvereniging De en rally’s ontstonden.
Ronde Vener op dinsdag 17 de- Tussen de partijen door stond
cember waar het 1e TV De Ronde er een heerlijke lunch klaar en
Vener MidWinterTennisToernooi aan het eind werd ieder getrakwerd georganiseerd.
teerd op een lekker glaasje glühIn het clubhuis had de organi- wein. Goed opgewarmd en in
satie voor extra activiteiten ge- een heerlijk zonnetje werd er al
zorgd zoals een biljart, golfbaan- gauw in korte mouwen en zelfs
tje, sjoelbak, tafelvoetbal en een korte broek gespeeld. Kortom:
dartspel. Er werd gespeeld in 2 een heerlijke tennis dag met veel
poules en degenen die niet speel- plezier.
den konden zich op de spelletjes Na de prijsuitreiking en de harstorten. Voor ieder wat wils.
tige hapjes trok ieder weer huisDe tennis spelers kwamen overal waarts met de veel gehoorde opvandaan, zelfs uit Almere en dat merking: “het was top, volgend
was een gezellig weerzien. Alle jaar weer.”

Jaarlijks scholieren-pingpong
toernooi groot succes
Uithoorn/De Kwakel - Op zaterdag 20 december werd het jaarlijkse scholieren-pingpong toernooi georganiseerd door tafeltennisvereniging VDO (Volhouden Doet Overwinnen). Kinderen
van vier Uithoornse scholen lieten hun tafeltennis-skills en -enthousiasme zien. Vele sportieve
potjes werden gespeeld op de
acht tafels onder het toeziend

ke punten geïdentificeerd, Bobby en Elias hadden volgens eigen zeggen gewoon hun best gedaan. Het was kortom weer een
gezellige en sportieve middag,
met een goede organisatie en
veel sfeer.

oog van ouders. Ook een enkele
leerkracht kwam aanmoedigen.
De winnaar bij de categorie ‘meisjes’ was RKB de Springschans, bij
de jongens sleepten Elias, Bobby
en Jesse de van OBS de Kajuit de
beker in de wacht.
Het geheim van hun overwinning
vertelden ze achteraf: Jesse had
de wedstrijden van de tegenstanders goed geanalyseerd en zwak-

Uithoorn - De afgelopen weken
stonden in het teken van de Clubheld van het Jaar verkiezing. Op
initiatief van de Rabobank, kon
iedereen iemand nomineren als
Clubheld van het Jaar. Daarna
kon er twee weken lang gestemd
worden op de favoriete Clubheld.
Het bestuur van Uithoornse Roeien Kanovereniging Michiel de
Ruyter had Lex genomineerd
voor deze promotionele actie van
de Rabobank. Lex zet zich, net als
vele andere vrijwilligers, wekelijks in voor onze vereniging. Alle vrijwilligers van MdR werden
op de vrijwilligersmiddag op 15
december in het zonnetje gezet
voor hun fantastische inzet. Het
winnen van de verkiezing zou

Vinkeveen - Voor het eerst zijn
de eerste 40 jaren van voetbalvereniging Hertha in kaart gebracht
d.m.v. een boek van 112 bladzijde. Deze geeft een inzicht in
de notulen en jaarverslagen van
Hertha van 1929 tot 1969 aangevuld met interviews en (soms
komische) verhalen van oud leden opgetekend uit de diverse
jubileumboeken en jeugdbladen
van de club. De foto’s bij de verschillende artikelen zijn beschikbaar gesteld via facebook “Vinkeveens Voetbal Verleden”. Ook zijn
de voorzitters in kaart gebracht
een mooie kers op de taart ge- zodat er een goed overzicht is
weest zijn voor de gehele vereni- van hun bestuur periode in deze
ging! De uitslag van de Clubheld 40 jaar. Goed is te zien dat Hertvan het Jaar verkiezing is inmiddels bekend. Lex heeft een mooie
eerste plaats gehaald binnen de
gemeente Uithoorn en mag zich
Clubheld van de gemeente Uithoorn noemen! De provincie top
3 hebben we helaas niet behaald
en daarom gaan wij niet door
naar de volgende ronde. Tot slot Uithoorn - Op zondag 22 decemis er in elke provincie door de vak- ber is de kantine van Legmeerjury een winnaar gekozen, die op vogels feestelijk ingericht om op
17 december mocht pitchen. Jac- deze dag bijna 100 ouderen en alqueline Rosier van voetbalver- leenstaande ontvangen voor een
eniging Drachtster Boys is uitein- brunch. De opzet van deze dag is
delijk verkozen tot Clubheld van om deze groepen gezellig bij elhet Jaar 2019. Jacqueline gefelici- kaar te brengen om op deze manier even de mogelijke eenzaamteerd met de overwinning!
heid te doorbreken.
Bij binnen komst in de kantine
worden de gasten verwelkomd
door de selectie spelers van Legmeervogels onder de bezielende
zorgde boeketten bloemen gin- leiding van de Marcel Tukker. Als
gen deze week naar Gerard Com- iedereen of bijna iedereen is gepier, Klaas Post, Herman de Jong arriveerd worden zij door de oren Johan Zeldenthuis terwijl de ganisatie welkom gehete en is
cadeaubonnen, eveneens te be- er tijd voor een kopje koffie of
steden bij DUOplant, gewonnen thee, aangeboden door koffie fawerden door Kees de Kuiper, Joke brikant Black Stock. Bij de koffie
Veenhof, Corrie Compier en Jan hoort dan ook nog een versnapering in de vorm van een klein
de Kuijer.
De overheerlijke flessen wijn gebakje dat isaangeboden door
kwamen deze avond in het be- brood-en banketbakker Hullezit van Dora van der Steen, Hans man. Na het eerste kopje kofHeere, Ploon Slof en Fred Witsel. fie of thee is er ook tijd voor een
Alle winnaars van harte gefelici- klassiek stukje muziek inde vorm
teerd. Verder ging niemand met van liedjes uit een ver verleden.
lege handen naar huis. Alle deel- Er wordt dan ook aardig meegenemers werden namelijk getrak- zongen wat de gezelligheid dan
teerd op een plant en een tas met verhoogd. Dan breekt de tijd aan
voor de warme hap. Deze bestaat
lekkernijen.
De eerstvolgende klaverjasavond uit een portie saté, patat en een
wordt weer gespeeld op donder- salade. Aangeboden door Fondag 9 januari 2020 in de Schutse tijn vlees en vleeswaren. Naast al
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. het eten wordt er voor zij die dit
willen een alcoholische versnaAanvang 20.00 uur.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 19 december vond de laatste klaverjasavond van dit jaar in de Schutse
plaats waaraan door 47 enthousiaste liefhebbers werd deelgenomen. De overwinning ging deze avond naar Krijn Voorn met
een totaal van 7265 punten. Als
tweede viel net als vorige week
wederom Cor de Beer in de prijzen. Zijn totaal totaal bedroeg
deze keer 7131 punten. Hans
Heere wist met 7098 punten beslag te leggen op de derde prijs.
Dan de poedelprijs. Deze kwam
deze avond met 5242 punten in
het bezit van Tineke de Munk. Als
troost zal haar hiervoor dan ook
op de eerstvolgende kaartavond
een flesje wijn van uitzonderlijke
kwaliteit worden uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUOplant prachtig ver-

Regio - Maandag 16 december
is de laatste ronde van de tweede competitie gespeeld. Deze
ronde werd gewonnen door Dick
Elenbaas & Ad Zijerveld. Zij staken met kop en schouders boven iedereen uit met 66,32%.
Marta Hartman & Elly Degenaars
klampten aan met 60,42% gevolgd door Janny & Gerard Telling met 56,94%. De voorlopige
eindscore van deze competitie is:
1. Dick Elenbaas & Ad Zijerveld
met 55,60%, 2. Carla Euwe & Karla
Schmidt met 55,43% en 3. Gerard
& Janny telling 53,62%.
In de B-lijn deden Richard van
Heese & John van Diemen wederom van zich spreken door
58,33% te scoren. Johan & Ingrid
Voskamp volgden met 56,55% en
Rene de Jong & Tineke Schreurs
haalden 54,76%. Ook hier gaat
het om een voorlopige einduitslag: 1. Johan & Ingrid Voskamp
57,87%, 2. Paar Ria van Bergen
met 54,58% en 3. Caro Toebosch
& Mieke Vedder met 53,75%. Volgende week wordt de Kerstdrive
gespeeld voor de maandagclub.
Donderdag 19 december is de
traditionele Kerstdrive gespeeld.
De
voorbereidingscommissies
had veel werk gestoken in het
voorbereiden van de spellen, de

indeling van de paren en de prijzentafel, die er fantastisch uitzag. Hoe de spellen zouden zijn
konden we later ontdekken. De
prijzen werden verdeeld door
toepassing van het zgn. Priksysteem, dat los van de uitslag tot
stand is gekomen door willekeurige plaatsen en scores te nemen.
Om al de prijswinnaars te vermelden gaat wat ver, daarom de eerste drie uit de drive na 24 spellen.
Overall winnaars zijn Maria Baas
& Jan Breedijk 62,82%. Tweede
plaats voor Richard van Heese &
Hans Leeuwerik 61,06% en op de
derde plaats Jan Bunnik & Corry
Twaalfhoven 59,78%. Hennie van
der Reep & Ton Verlaan boden
een 6sanscontract net als Maria
Baas & Jan Breedijk en scoorden
1upslag, De overige paren speelden nagenoeg allen 6harten met
1upslag. Ineke Hollaardt & Ineke
Siegers sleepten een 4 ruitencontract gedoubleerd met 2upslagen uit het vuur. Rene de Jong &
Tineke Schreurs pakten een mooi
gedoubleerd 4hartencontract. Al
met al een mooie middag om het
bridgejaar van de donderdagclub
af te sluiten.
Bridgevereniging
Mijdrecht
wenst u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2020.

Klaverjassen de Merel
40 Jaar Hertha door Jan
van der Maat

Lex van Emden clubheld van
de gemeente Uithoorn!

Bridgevereniging Mijdrecht

ha niet alleen vele dieptepunten
afwisselde met enkele uitschieters maar dat de bestuursleden
van de vereniging een belangrijke rol vervulden in Vinkeveen en
dan vooral het katholieke gedeelte hiervan en dat steeds dezelfde mensen de vereniging na een
slechte periode weer vlot trokken. Wist u trouwens dat Hertha
een bloeiende toneelvereniging
heeft gehad en ook in de vierde
klasse heeft gespeeld. Ter vergelijking; Ajax speelde toen 1e klasse.
Interesse in het boek. Er zijn nog
enkele beschikbaar. Stuur een berichtje naar
06-49828113.

Brunch in kantine
Legmeervogels

Vinkeveen - Op vrijdag 3 januari 2020 is er prijsklaverjassen voor
iedereen in Café de Merel in Vinkeveen er worden vier ronden
van zestien giffies gespeeld en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is de winnaar of winnares bekend, afgelopen vrijdag
was Cees Wijngaarden de beste
kaarter met 7241 punten de totale uitslag van deze avond was;
1. Cees Wijngaarden
7241 pnt
2. Annelies v. Scheppingen
6839 pnt
3. Wim Hofsteatter
6722 pnt
4. Thijs v.d. Jagt
6698 pnt
5. Egbert Verkerk
6691 pnt

2020. Aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45
uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijsklaverjas competitie 2019/2020 Voor 2020, 3, 17 en
31 januari, 14 en 28 februari, 6 en
20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en
29 mei, 12 en 26 juni en 10 juli. Alle datums onder voorbehoud. De
stand na de laatste wedstrijd in
2019 is op 1. An Pothuizen met
51085 punten op 2. Cees Wijngaarden met 50509 punten en op
3. Greet Koot met 50357 punten,
maar er kan nog van alles gebeuEn de poedelprijs ging naar Son- ren in 2020.
ja v.d. Waa met 5149 punten De Café de Merel, Arkenpark Mur 43,
volgende
prijsklaverjas-avond 3645 EH Vinkeveen, 0297-263562,
zal dus zijn op vrijdag 3 januari e-mail thcw@xs4all.nl.

Bridgeclub ABC
Regio - Het zover. De Kerstdrive
stond op het programma, iedereen had zich er op verheugd en
was op zijn en haar Paasbest uitgedost. De een had zijn fantasie meer gebruikt dan de ander
en zag er ook wel mooi uit, maar
meer ludiek, maar het getuigt er
wel van dat een ieder zijn uiterste
best gedaan had om aan de wens
om er zo mooi mogelijk uit te zien
had voldaan. Er werd op elf tafels
gebridged, geen stilzit deze keer.
Hieruit blijkt al, dat eenieder
graag met de Kerstdrive aanwezig wilde zijn. Het ging om het
gezellig samen zijn. Bij de koffie werd ook nog heerlijke kerstkransjes en chocolade figuurtjes uitgedeeld. De wedstrijdleiding had het systeem weer opgerakeld, waarbij ieder zijn eigen
punten noteert en op het eind
van de zitting alle punten bij elkaar optelt. De eerste plaats van
de oranje lijn en van de witte lijn
kregen een prijs, dit waren respectievelijk Cinny en Herman die
de meeste punten behaalde in de

pering aangeboden. Deze beschikbaar gesteld door Vincent
van Lammeren van Gall en Gall,
uit Kudelstaart. Tussen de diverse gangen door is er tijd voor een
muzikale bingo met uiteindelijk voor iedereen een prijsje. De
dag wordt afgesloten met zoals
het hoort een sorbet met ijs . Deze dag is ook mede mogelijk gemaakt door het initiatievenfonds
Uithoorn & De Kwakel. Jumbo supermarkten, Choco Toko, Monique Samsom, familie Bramsen,
Denise Delsink, Bianca Viveen en
de vele vrijwilligers van Legmeervogels die er samen in geslaagd
zijn om deze groep van ouderen en alleen staande een heerlijke en smaakvolle dag te bezorgen zo vlak voor de kerst. Als dan
iedereen huiswaarts keert staat
er ook nog een kerststukje klaar
aangeboden door Christa Snoek. Uithoorn/De Kwakel - Vrijdag
17 januari is het zover: dan vindt
de vierde editie van de jaarlijkse
Rick FM Quiz Night plaats in het
Dorpshuis De Quakel. Tijdens deze Quiz wordt je algemene kennis op de proef gesteld met uitdagende vragen. Er zijn 8 rondes met unieke vragen over logo’s, sport, 200 jaar Uithoorn
& De Kwakel, muziek, actualiteiten 2019, film & tv en videoclips, afkortingen en geschiedenis & aardrijkskunde. Laat de andere teams zien dat jouw team

oranje lijn en Leny en Phini die de
meeste punten verzamelde in de
witte-lijn.
Uit clementie noemen wij de laatste plaatsen niet, omdat voor deze paren ook de regel geldt, het
gaat om het spel en niet om het
winnen, maar zij kregen ook een
prachtige fles wijn.
Iedereen kreeg een prijs, het bestuur had gezorgd voor een tafel
vol prachtige prijzen, die ook gretig afname vonden. De rest van
de prijzen werd vanaf de laatste
plaatsen naar boven uitgedeeld,
dit was waarschijnlijk zo geregeld
omdat de wedstrijdleiding zelf
meespeelde.
Nu twee weken geen bridge.
Maar op 9 januari gaan ze vol
voor de derde ronde.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan volgend jaar eens langs
in de Scheg om kennis te maken
met het zo edele maar moeilijke
spel.
Ze spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur, dus wel een
club voor vroege vogels.

Rick FM Quiz Night 2020

de beste en de slimste is en maak
kans op mooie prijzen. Tussen het
Quizzen door kun je natuurlijk
een drankje en hapje te bestellen.
Stel dus je eigen team samen van
max. 4 personen, min. leeftijd 18
jaar. Kosten per team € 10. = Inschrijven kan vanaf zaterdag 28
december en alleen via de website www.rickfm.nl Let op, want
VOL = VOL. De Quiz Night begint
om 20.00 uur in het Dorpshuis in
De Kwakel. Je bent vanaf 19.30
uur van harte welkom. Kerklaan
16, 1424 BK De Kwakel

Happy New Year

Met de wensen van
Fons Luijben

FRACTIEVOORZITTER
SENIORENPARTIJ DE RONDE VENEN

Lieve mensen,
Toen mij gevraagd werd door de redactie
van de Nieuwe Meerbode om een stukje
te schrijven voor de laatste krant van dit
jaar, waarbij de mededeling werd gedaan
om persoonlijk een tekst te schrijven en
daarvoor niet de afdeling communicatie
in te schakelen, kon ik wat gegrinnik niet
onderdrukken.
Hadden we die maar, dacht ik. Dus meteen
maar een oproep aan de lezers om, zo zij
zich daartoe geroepen voelen en natuurlijk enige affiniteit hebben (zo pleegt men
dat uit te drukken) met deze materie en
met de beginselen van onze partij, zich
te melden bij ons secretariaat. Tel.no. 0643860894 of, zoals dat tegenwoordig hoort
via w.w.w.seniorenpartijdrv.nl.
Zo, dat lijkt me alvast een mooi begin van
dit stukje. En dit is meteen een sprongetje
naar het volgende onderwerp. De digitale
wereld. Er is niet aan te ontkomen. En dat
is jammer, want persoonlijk heb ik daar met
mijn 78jaar nogal wat moeite mee. Dat uren
turen naar een schermpje, bril op, bril af,
dichtbij en verder weg, het helpt allemaal
niets om digitale stukken goed te kunnen
lezen.
U zult inmiddels vast begrepen hebben, dat
ik dat gestuntel met het beeldscherm achter
mij heb gelaten, Ik druk alles af op papier. En
daarom weet ik ongeveer hoeveel pagina’s
per jaar, wij als raadsleden voor onze kiezen
krijgen. En dan moet je er al niet zoveel meer
hebben, kiezen bedoel ik dan.
En om u ook een indruk te geven, heb ik
bij deze tekst een foto gedaan, gemaakt
door mijn kleindochter van 13 jaar, waar u
kunt zien hoe groot de stapel paperassen
is, waarmee ik te maken heb, omdat dat
digitale niet in mij zit. En ik schat, dat dat
nog maar de helft is van een jaarproductie.
Door de redactie werd overigens gevraagd
om een “mooie”, door mij geïnterpreteerd
als een “leuke” foto. Daarom ziet u mij lachend zitten tussen de paperassen, maar
dan wel als een boer die kiespijn heeft. Dan
is het in dit geval toch wel weer fijn, dat ik
er nog maar zo weinig heb, van die kiezen
bedoel ik.
Ik heb 400 woorden gekregen van de redactie, dus hoog tijd om te eindigen met goede
wensen, want dat is per slot de bedoeling
aan het eind van het jaar.
Ik wens de gemeente heel veel inlevingsvermogen toe in de leefwereld van mensen
waarin de digitale wereld bijna of helemaal
afwezig is, alle inwoners van onze gemeente
een gezond, gelukkig en voorspoedig 2020
en natuurlijk De Seniorenpartij een enorme
ledenaanwas door onze nieuw te benoemen communicatieadviseur. Weet u nog
wel, u kunt zich hiervoor aanmelden.

Met de wensen van

Met de wensen van

Met de wensen van

WETHOUDER GEMEENTE UITHOORN

WETHOUDER GEMEENTE UITHOORN

WETHOUDER DE RONDE VENEN

Vasthouden en doorgaan!
Ik kan 2019 omschrijven als een bijzonder
jaar. Zo had ik een hele drukke werkagenda
en heb ik privé veel meegemaakt. Helaas
zijn een aantal dierbare mensen ontvallen,
waaronder onze 100-jarige buurvrouw,
onze voorzitter van het bestuur van gemeentebelangen en een oom en tante van
mijn vrouw. Verdrietige gebeurtenissen die
je doen beseffen dat het leven betrekkelijk is en lieve familie om je heen belangrijk is. Gelukkig waren er in 2019 ook leuke
gebeurtenissen. Onze dochter heeft haar
studie geschiedenis afgerond en kwam de
familie van haar Italiaanse vriend over om
Nederland te bezoeken. Daarnaast heeft
onze zoon samen met zijn vriendin een huis
gekocht dat nu wordt gebouwd.
Niet alleen privé wordt er gepraat over bouwen en verbouwen, maar in de gemeente
wordt ook druk gebouwd. En dat moet ook,
want het woonaanbod in deze regio staat
onder druk. Er is én wordt onder andere druk
gebouwd in Legmeer-West. De woningen
die daar worden gebouwd zijn helemaal
klaar voor de toekomst. De woningen zijn
aardgasvrij en voorzien van goede isolatie in
combinatie met een luchtwarmtepomp. Dit
sluit helemaal aan bij de Duurzaamheidsagenda van de gemeente voor de komende
jaren. We kunnen de aarde niet blijven uitputten, dus we moeten slim omgaan met
het verwarmen van onze huizen.
Om ons te helpen bij deze ‘energietransitie’
maken we als gemeente gebruik van het
Regionaal Energieloket. Het Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren van A tot Z
met energie besparen en duurzaam wonen.
Met onze buurgemeenten stellen we een
Regionale Energie Strategie(RES) op. Daarin
zoeken we naar ruimte voor het opwekken
van duurzame energie.
Ook kan ik met trots zeggen dat er voor het
komende jaar een sluitende begroting is.
Onze inkomsten en uitgaven zijn met elkaar in balans en dit geeft financiële ruimte
om te investeren in de toekomst. Een groot
dossier binnen mijn portefeuille is Schiphol.
Schiphol houdt veel inwoners van Uithoorn
en De Kwakel bezig, voor veel mensen heeft
geluidsoverlast echt de grenzen bereikt. We
strijden als gemeente voor beperking van
die hinder: leefbaarheid moet voorop staan.
Communiceren en participeren is voor ons
als gemeente altijd een aandachtspunt. Er
wordt daarom hard gewerkt aan een aanzet
voor verdere intensivering van onze communicatie en participatie.

Het schrijven van een goede wens in deze
krant is een mooie aanleiding om terug te
blikken op 2019. Een jaar waarbij heel veel
onderwerpen en activiteiten mijn agenda
als wethouder hebben bepaald. Officiele handelingen, zoals de opening van een
sportveld en het leggen van een eerste woningvloer. Maar veel belangrijker, de dagelijkse zaken waarbij je in contact komt met
de mensen uit de samenleving van Uithoorn
en De Kwakel. Denk daarbij aan het uitreiken
van de verkeersdiploma’s op de basisschool,
de werkbezoeken aan bedrijven, het aanwezig zijn bij inspraakavonden, het bezoeken
van een evenement, enz. Soms als wethouder, soms als inwoner. De charme van een
gemeente als Uithoorn is dat dit vaak door
elkaar loopt, immers bestuurders zijn hier
ook gewoon inwoners.

Gezond en veilig
2019 was een bewogen jaar, waarbij uiteindelijk alles terugkomt op een gezonde
en veilige omgeving. De snelheid blijft hetzelfde op de A2, tot opluchting van aanwonenden. De agrariërs in onze gemeente
staan (kritisch) maar positief tegenover
onze duurzaamheidsambities en in onze
dorpen zijn de eerste veranderingen in het
groen zichtbaar. Vaste planten met meer
bloemen, een verscheidenheid aan bomen
en wilde bloemenperken. Goed voor onze
bijen, maar ook hartstikke goed voor ons.
Aan het eind van dit jaar heeft onze gemeente een eerste Tiny Forest gekregen in
Wilnis. Een mooi voorbeeld hoe het onderwijs, de kinder- en buitenschoolse opvang
met de gemeente samenwerken voor onze
jeugd. De plannen voor 2020 liggen klaar:
een nieuwe school in Mijdrecht, aan de slag
met de speeltuinen, de eerste stappen voor
zon- en windenergie, een andere manier
van ons afval inzamelen, een vergroeningsubsidie voor groene (sedum) daken en gevels en onze buitenverlichting stapsgewijs
‘verled’.
Dit jaar een speciale kerstwens voor Tessa
❤. Ik wens iedereen een heerlijk kerstfeest,
een prachtig oud en nieuw, maar bovenal
een ontzettend gezond en gelukkig 2020!

Hans Bouma

Uithoorn heeft eigenlijk best wel een goed
jaar achter de rug, we zijn duurzamer geworden, meer Uithoornaars hebben een baan,
we gaan over op gasloos, het dorpscentrum
krijgt (eindelijk) vorm, er worden huizen bij
gebouwd en de lasten lijken onder controle
gebleven terwijl de schuldpositie langzaam
maar zeker verbetert.

CDA UithoornDe Kwakel

Zo aan het eind van het jaar is het een goed
gebruik om terug te kijken en de balans op
te maken. Was het een goed jaar? Da’s een
lastige vraag. Wat is goed? Zijn we gezond
gebleven?

In 2019 zijn er ook grotere ontwikkelingen
gestart of afgerond. De gemeenteraad heeft
ingestemd met de plannen voor het nieuwe
dorpscentrum, wegen worden vernieuwd,
gebiedsontwikkelingen zijn uitgewerkt en
vernieuwing van sportvelden zijn uitgevoerd. Wat dat betreft ben ik wel tevreden
over 2019.
Tegelijk heb ik, net als alle inwoners van
Uithoorn en de Kwakel, ook een leven naast
het werk. Gezin, familie, vrienden, de buurt.
Net als bij iedereen is dat door het jaar heen
een mix van voorspoed en tegenslag. We
ervaren allemaal het verdriet van dierbaren
die overlijden of ernstig ziek zijn, zorgen
om mensen met wie het niet zo goed gaat.
Gelukkig staan daar ook mooie dingen
tegenover. Zo is in 2019 ons eerste kleinkind geboren, hebben we leuke feesten en
mooie vakanties meegemaakt. Ook weer
nieuwe mensen leren kennen en deelgenomen aan activiteiten in de buurt en de
gemeente. Kortom alles wat we dagelijks
ervaren, maar aan het eind van het jaar nog
eens tot ons door laten dringen.
De laatste dagen van het jaar zijn een mooi
moment om even rust te nemen en samen
met onze dierbaren te genieten van de
feestdagen en te ontspannen. Voor 2020
liggen er immers weer veel werk en nieuwe
uitdagingen te wachten. Ik wens alle inwoners van onze gemeente daarbij veel energie, plezier, gezondheid en geluk toe.
Maar nu eerst fijne kerstdagen en een mooie
jaarwisseling!

Kortom, er is veel gebeurd in 2019, maar
ik heb zin in 2020 om verder te gaan met
alle plannen voor Uithoorn en De Kwakel
met behulp van onze inwoners. Want als we
samen optrekken kunnen we mooie ideeën
uitwerken tot plannen en die realiseren!

Zijn we er op vooruit of achteruit gegaan?
(en waar moet je dan eigenlijk op letten?)

Met de wensen van

Jan Hazen

Is het alleen maar lof? Neen, er waren ook
missers: de ondermijning (criminaliteit)
wordt lastiger, er waren zelfs schietpartijen
en berovingen en er is ook nog steeds een
tekort aan woningen, de wachttijden lopen
op en de huizen zijn duur. Schiphol maakt
nog steeds teveel herrie en stoot teveel
rotzooi uit.
En als we vooruit kijken? Dan zien we: grootse projecten (rotondes, nieuwe dorpskern,
nieuwe wijken), kortom serieuze ambitie
met een uitbreiding van het woningarse-

naal, maar Schiphol blijft ons plagen, met
herrie en overlast.
Dat moet verminderen, daar zijn we het allemaal over eens. Er wordt een begin gemaakt
met de aanleg van de Amsteltram-lijn en
Uithoorn wordt dan ook voortgestuwd in
de vaart der volkeren. De woningnood is
echter ook in 2020 nog niet opgelost en
CO², stikstof en Pfas blijft de economische
groei vertragen.
Het CDA maakt zich daarom sterk voor U en
zorgt voor een menselijke aanpak; in de samenleving, in de dagelijkse contacten tussen u en de overheid en het CDA zet zich in
voor een behoud van het goede, we willen
straks een land dat we door kunnen geven
aan de volgende generatie(s) wij maken ons
sterk voor u!
En u? Wat zijn uw goede voornemens? We
willen het graag samen doen! Wij wensen u
alvast hele fijne feestdagen, een gezellig en
onvergetelijk Kerstmis, een prettige jaarwisseling en een heel gelukkig nieuwjaar.

Kiki Hagen

Met de wensen van
ChristenUnie-SGP

Ook in het achterliggende jaar heeft de
ChristenUnie-SGP zich ingezet voor de leefbaarheid in onze gemeente. Ik denk dan aan
de toestand rondom Veilig Thuis, de grondtransporten in Wilnis, veilige fietsverbindingen, investeren in gezinnen of de kosten van
de afvalverwerking. Soms heel zichtbaar via
moties of amendementen, vaak ook minder
zichtbaar door onze inbreng in de commissies en de raad.
We zullen die lijn ook in het nieuwe jaar voorzetten en zien bijvoorbeeld uit naar de behandeling van het jeugdbeleidsplan. Want
met het stijgend gebruik van de jeugdzorg
moet er nog meer geïnvesteerd worden in
gezinnen en ondersteuning van ouders.
Ook krijgt de moeizame situatie op de woningmarkt onze permanente aandacht.
Zowel voor starters, maar zeker ook voor
senioren.
Terwijl u dit leest, zijn de kerstdagen achter
de rug. Een feest van vreugde zoals Bach het
in het openingskoor van zijn Weihnachtsoratorium al verwoorde “ Zingt met de koren de
heer aller heren. Laat ons de naam van de koning vereren!”. En we staan voor de jaarwisseling naar 2020. We wensen u allen een heel
voorspoedig en gezond 2020. Daarbij zijn
wij ervan overtuigd, dat de Zegen van onze
Hemelse Vader onmisbaar is en die wensen
wij u dan ook van harte toe.
Wim Stam mede namens Ton van Sligtenhorst en Martien Simons.

Happy New Year

Met de wensen van
Bart Richter
VVD DE RONDE VENEN

Het jaar 2020 is voor Nederland en hiermee
ook voor De Ronde Venen een bijzonder jaar,
vanwege het feit dat we 75 jaar vrijheid vieren! En vrijheid is niet zo vanzelfsprekend
als er soms wordt gedacht. Vrijheid is alleen
mogelijk als we met respect omgaan met
elkaar, we elkaar de ruimte geven om eigen
meningen te hebben en om eigen keuzes
te maken.
Als VVD staan wij voor die vrijheid met zo
min mogelijk regels die vanuit overheidswege opgedragen worden. Natuurlijk mag
de vrijheid van de een niet zorgen voor het
(overmatig) hinderen van de ander. De regels
die nodig zijn moeten gerespecteerd worden en als mensen zich er niet aan houden
worden gehandhaafd. Elkaar aanspreken op
verantwoordelijkheid hoort hier natuurlijk
ook bij. Het is goed om zo nu en dan stil te
staan bij de vrijheid die we allemaal hebben,
komend jaar met de viering van 75 jaar vrijheid in het bijzonder.
Terugkijkend naar 2019 zijn er mooie resultaten behaald voor onze inwoners en ondernemers en gelukkig nog steeds tegen zo laag
mogelijke woonlasten. Onderwerpen als
zorg voor hen die het nodig hebben, openbaar groen, mobiliteit en wegen, woningbouw, ondersteuning van ondernemers,
veiligheid en handhaving hebben volop de
aandacht.
Er zijn ook aandachtpunten waar we in 2020
verder mee aan de gang gaan. Dit zijn bijvoorbeeld de energietransitie -met de bepaling hoe we hier invulling aan geven en welke
ruimte er wel of niet is voor zonnevelden
en windmolens-, het bestemmingsplan Vinkeveense plassen, de invoering van de omgevingswet, het afvalbeleid, ondersteuning
ondernemerschap, grip op ontwikkelingen
gemeenschappelijke regelingen en de impact voor onze gemeente en de financiële
positie van onze gemeente. Onderwerpen
die vragen om een gezonde afweging, prioritering en eventuele fasering. Meepraten op
deze onderwerpen kan altijd in de themabijeenkomsten en informatieronden zoals we
die binnen de gemeente kennen. Graag zelfs!
Zelf ben ik, net als de andere fractieleden, het
hele jaar door zo veel mogelijk aanwezig bij
activiteiten in alle dorpen om te horen wat er
speelt. U kunt ons hier natuurlijk aanspreken!
Als u ons hier niet treft en toch iets mee wilt
geven, nodigen wij u graag uit ons te bellen,
mailen, te appen of een afspraak te maken
voor een kop koffie. We staan open voor alle
inbreng!
Ook komend jaar zullen we ons vanuit een
positieve grondhouding vol energie voor u
inzetten! Voor 2020 wensen wij u alle vrijheid,
veiligheid en een goede gezondheid toe.

Met de wensen van
MAARTEN
VAN DER GREFT
FRACTIEVOORZITTER
RONDE VENEN BELANG

Politiek gezien ligt er een enerverend jaar
achter ons. Als grootste oppositiepartij met
vier raadszetels blijven wij ons inzetten voor
onze inwoners. Wij doen dit niet in ons eigen

Met de wensen van
Alberta Schuurs
WETHOUDER
GEMEENTE DE RONDE VENEN

Meedoen
Het jaar 2019 is bijna ten einde. Als ik terugkijk zijn er zoveel onderwerpen en gebeurtenissen die ik nog even de revue zou willen
laten passeren. Dat zou teveel zijn. Dus ik
kies één thema: meedoen en dan vooral taal.
Toen ik jong was, wilde ik bibliothecaris worden. Ik kon dan alle boeken lezen die er zijn.
Daar is het niet van gekomen. Wel lees ik nog
steeds heel graag, daar maak ik ook echt tijd
voor. Dit jaar heb ik 21 boeken gelezen, van
alles door elkaar. Ik vind het heerlijk.
Dat geldt niet voor iedereen. Er zijn veel
mensen die moeite hebben met lezen. Afgezien van het missen van het plezier van het
lezen van boeken, vinden ze het ook moeilijk om post te lezen of een baan te vinden.
Dit geldt voor mensen die Nederlands als 2e
taal leren als ze in ons land komen en voor
mensen die hier zijn opgegroeid maar door
diverse redenen niet goed kunnen lezen en
schrijven.
Het afgelopen jaar hebben we daar samen
met anderen (ik noem de bibliotheek, het
Gilde en Tympaan de Baat, maar er zijn
meer) gewerkt om hier stappen in te zetten.
Twee projecten wil ik hier noemen:
• De lessen Nederlands op de Werkvloer.
Mensen op de werkvloer worden geholpen
om de taal beter te begrijpen en te spreken,
heel concreet en direct toepasbaar.
• Taallessen in de bibliotheek. Wekelijks
worden er in de bibliotheek in Mijdrecht
twee ochtenden taallessen gegeven door
het ROC om een groep mensen weer verder te helpen. Ook oefenen deze mensen
de Nederlandse taal in de praktijk, begeleid
door een vrijwilliger. Dit geeft kansen om
mee te kunnen doen, niet altijd in betaald
werk, soms als mantelzorger of vrijwilliger.

Met de wensen van
Ons Uithoorn

Een beetje op elkaar letten
Onze wens is dat de inwoners van Uithoorn
en De Kwakel een beetje op elkaar letten.
Een beroemde dichtregel van Jules Deelder
luidt ‘De omgeving van de Mens is de medemens’. Daar sluiten wij ons volledig bij aan.
De komende periode staat in het teken van
Kerst en Oud en Nieuw. Juist in deze periode
moeten we extra op elkaar letten en rekening houden met elkaar. Laten we hopen
op een fijne jaarwisseling zonder vandalisme en zonder overlast, bijvoorbeeld in
het horeca-gebied van ons dorpscentrum.
Want waar saamhorigheid en respect voor
de ander de boventoon voert, is geen ruimte
voor ergernis en ellende bij anderen.
Het komende jaar bestaat Uithoorn 200 jaar.
Ook hier staan de geplende festiviteiten in
het teken van saamhorigheid. Wij hopen dat
dit zo door iedereen in Uithoorn en De Kwakel wordt ervaren.
Zelf hebben we ook een feestje, want op
1 december jl. bestond Ons Uithoorn 10
jaar! Het motto van onze vereniging is: Uithoorn is van ons allemaal. Dit betekent onder andere een goede verbinding tussen
ons bestuur en de inwoners, ondernemers
en verenigingen. Wij hebben afgelopen 10
jaar geprobeerd daar ons steentje aan bij te
dragen en zullen dat in de komende periode
ook doen. Daarbij denken we onder andere
aan participatie bij gemeentelijk beleid en
een optimale dienstverlening.
Wij wensen iedereen fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.
Op de foto de fractie van Ons Uithoorn met
(v.l.n.r.) Evert Prinssen, Brenda Elgersma en
Benno van Dam

Taal alleen is niet alles. Soms zijn er ook
andere belemmeringen om mee te kunnen
doen. Boven de 55 jaar is het beduidend
moeilijker om een betaalde baan te vinden.
Er zijn heel veel redenen waarom dat moeilijk is. Daar wil ik nu niet bij stil staan, ik wil
nu kijken naar kansen. Daarom organiseren
we ‘in het voorjaar van 2020 een banenmarkt voor 55+ werkzoekenden. Dit geeft
kansen, voor werkgevers die gemotiveerde
mensen zoeken en voor werkzoekenden die
banen zoeken.

Ria Zijlstra

WETHOUDER GEMEENTE UITHOORN

Vertrouwen en kansen
De samenleving verandert. Dat heeft het
altijd gedaan. Logisch, want er gebeurt
van alles. Er vinden technische ontwikkelingen plaats, er ontstaan oorlogen, de
aarde warmt op. Dat heeft zijn invloed op
waar mensen wonen en hoe we met elkaar
omgaan. Elke periode heeft goede en minder goede kanten. Elke keer staan we voor
nieuwe uitdagingen en moeten we ons
aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Natuurlijk kunnen we ons verzetten
tegen datgene wat nieuw is, wat anders
is. Maar vasthouden aan het oude levert
ons niet veel op. We kunnen de tijd niet
terugdraaien. Als we alleen maar verlangen
naar vroeger, levert dat teleurstelling op.
Het schept afstand tussen mensen, wat het
gevoel van ontevredenheid versterkt. Laten
we kijken wat voor nieuwe mogelijkheden
zich voordoen en welke kansen er liggen.
Om een paar voorbeelden te noemen: een
dagje zonder vlees brengt je in aanraking
met heerlijke vegetarische recepten, met
nieuwe smaken die je niet kende. Ontdek
hoe mooi ons eigen land is en hoe fijn het
is om te fietsen en te wandelen door de duinen, het strand of de bossen. Maak kennis
met de inwoners, die uit een heel ander land
komen. Kom tot de ontdekking dat iedereen
gewoon rustig wil leven en het beste voor
heeft met zijn kinderen, familie, vrienden
en buren. Probeer elkaar eerst te begrijpen
en niet meteen te oordelen. En vraag elkaar
naar gewoontes die je niet snapt.
Ik wens iedereen toe om de kansen te pakken die er liggen om nieuwe mensen te
ontmoeten, om nieuwe dingen te ontdekken, om eerst te kijken, te luisteren en te
onderzoeken en niet te veel af te gaan op
meningen die via de sociale media rondgaan. Heb vertrouwen in elkaar, sta open
voor verandering en maak er samen iets
moois van in Uithoorn en De Kwakel!

woningmarkt. Door de grote vraag en zeer
beperkte mogelijkheden om nog woningen
bij te bouwen, rijzen de huizenprijzen de
pan uit en hebben starters op de woningmarkt het heel moeilijk. Een niet gemakkelijk op te lossen probleem.

Tot slot wens ik u, uw familie en vrienden
hele fijne Kerstdagen toe en een prachtig
2020 in goede gezondheid!

belang. Geen persoonlijk belang, maar open
en eerlijk. Altijd vol energie, met veel kennis
en constructief. Wij bedrijven politiek op een
begrijpelijk manier en inwoners weten ons
dan ook volop te vinden. Het afgelopen jaar
is onze partij flink gegroeid in leden!
Hoe mooi zou het zijn!
• Als er meer betaalbare woningen komen
voor jong en oud.
• Als we nog meer voor onze ouderen
kunnen doen.
• Als we iedereen de nodige zorg en
ondersteuning kunnen geven.
• Als we kunnen zorgen voor een groene
gezonde leefomgeving.
• Als we de woonlasten zo laag mogelijk
kunnen houden bij een financieel solide
beleid.
In het nieuwe jaar gaan wij aan de slag met
zaken die voor de inwoners belangrijk zijn.
Ronde Venen Belang houdt van aanpakken.
Zo hebben we het afgelopen jaar al heel
wat voor elkaar gekregen. Jij mag het zeggen werkt in de praktijk! Wil je meepraten
en met ons in gesprek? Kom je ook langs
op de nieuwjaarsmarkt van de gemeente?
Daar is Ronde Venen Belang aanwezig om
met inwoners in gesprek te gaan! Tot slot
wens ik namens Ronde Venen Belang alle
inwoners een heel gelukkig, maar bovenal
gezond 2020! Een jaar waarbij voor Ronde
Venen Belang nog steeds geldt: jij mag het
zeggen!

Met de wensen van

Met de wensen van
MARCEL
VAN HAREN

FRACTIEVOORZITTER
VVD UITHOORN – DE KWAKEL

Groei of iets anders?
In onze gemeente is het goed wonen, de
wegen en het groen liggen er netjes bij.
Het openbaar vervoer is goed geregeld en
met de Amsteltram die erbij komt in 2023
lijkt het zo goed als klaar. Het dorpscentrum begin na jarenlange discussies en uitstel eindelijk vorm te krijgen. Tegelijk is de
afgelopen jaren is het winkelcentrum Zijdelwaard getransformeerd in een prachtig en
modern winkelcentrum voor de dagelijkse
boodschappen.
Sportvoorzieningen zijn goed, al is er altijd
nog wel een wens om meer binnensport
faciliteiten beschikbaar te hebben binnen
een redelijke afstand voor de inwoners van
onze gemeente.
Geconcludeerd kan worden dat onze fysieke leefomgeving weinig te wensen over
laat, zeker in vergelijking met veel andere
steden en dorpen op onze aarde. Tegelijkertijd ontstaat er een groot probleem op de

In mijn ogen beginnen we de grenzen van
decennialange focus op economische groei
te voelen. Meer, meer en nog eens meer, iedereen zal begrijpen dat het op een bepaald
moment op is. Verder groeien gaat dan ook
betekenen dat we iets anders moeten inleveren om ruimte te maken voor die groei. En
als mensen iets moeten inleveren komt er
weerstand, komen er actiegroepen en gele
hesjes en zien we lange files met protesterende boeren en mensen uit de bouwsector.
De focus op groei van Schiphol, leidt ook tot
meer geluidsoverlast, en als gevolg daarvan
meer protest. Op kleine schaal krijg je boze
‘NIMBY-burgers’ die zeggen, ik wil die overlast van meer verkeer, een verbouwende
buurman, of wat dan ook, niet accepteren.
Eigenlijk zijn we in ons samenlevingsmodel
volledig afhankelijk geworden van economische groei. Oneindig doorgroeien zonder
dat dit ten koste gaat van iets of iemand
anders is gewoonweg niet mogelijk. Zelf
werk ik in de technologische industrie, door
inzetten van slimme of duurzame technologie kunnen we de grenzen van onze groei
wellicht nog wat verder oprekken. Maar hoe
dan ook, er zullen grenzen blijven aan groei.
Wat zou het mooi zijn als we onze afhankelijkheid van economische groei zouden kunnen ombuigen naar een meer evenwichtig
model. Hoe dat model eruit ziet weet ik ook
nog niet, maar zoals ik het zie is het hoogste
tijd dat we hierover gaan nadenken. Want
uiteindelijk wordt niemand gelukkiger van
meer, meer en nog eens meer. Een mooi onderwerp voor de feestdagen en mee aan de

Happy New Year
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FRACTIEVOORZITTER DUS!

RAADSLID D66 DE RONDE VENEN

WETHOUDER DE RONDE VENEN

We kijken terug op een jaar waarin mooie
stappen zijn gezet in Uithoorn en De Kwakel.
De Thamerkerk bleef toegankelijk voor een
breed publiek, het plan voor het dorpscentrum in Uithoorn kwam rond en samen met
de inwoners wordt het centrum van De Kwakel vormgegeven. In 2019 nam de overlast
van Schiphol schrikbarend toe. Uithoorn
zette zich, via landelijke en regionale lobby’s
in om deze te beperken. We zien gelukkig,
mede natuurlijk door een groeiend landelijk
en Europees verzet, een kanteling ontstaan.
Waren er begin 2019 nog groeiplannen, nu
wordt in Europa al ingezet op alternatieven.
Noodzakelijk want de veiligheid en gezondheid van onze inwoners moet voorop staan!
We zien dat Uithoorn op sociaal gebied
steeds meer maatwerk biedt, door vanuit
de vraag van inwoners te denken in plaats
van de regels centraal te stellen. Inwoners
voelen zich daarmee echt geholpen! Ook
zijn er vele organisaties die activiteiten organiseren, waar mensen aan kunnen meedoen. De sociale samenhang in ons dorp
wordt hiermee versterkt en dat vinden wij
buitengewoon belangrijk. Dank aan alle
vrijwilligers die hier een bijdrage aan leveren! Er werden in 2019 veel woningen
bijgebouwd. Duurzame woningen met
oog voor uitstraling. Maar voor jongeren
en middeninkomens wordt nauwelijks gebouwd. Wij vinden dat kwalijk en willen dat
er gezocht wordt naar creatieve mogelijkheden om voor deze doelgroepen woningen
te bouwen. Het milieu staat hoger op de
politieke agenda. Ook in Uithoorn. Er zijn
bijvoorbeeld steeds meer zonnepanelen en
laadpalen. Bewoners zijn zich steeds bewuster van de noodzaak om een eigen steentje
bij te dragen. Dit juichen wij als groene partij
natuurlijk van harte toe! Al met al is er in
2019 veel gerealiseerd mede met inzet van
veel betrokken inwoners en organisaties.
Chapeau!! Toch hebben we een verlanglijst
voor 2020. We willen meer aandacht voor
het voorkomen van geldproblemen waardoor minder mensen in de schuldsanering
terecht komen. De economie is booming en
we willen de kans op werk voor werkzoekenden vergroten door inzet van deeldiploma’s.
Tevens willen we een oplossing voor het lerarentekort in Uithoorn, want onze kinderen
hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Ook blijven we hameren op woningen
voor jongeren en middeninkomens; hier
moet een oplossing voor komen. Tevens
willen we dat de laatste historische panden
in de gemeente behouden blijven en blijven
ons hier hard voor maken. Ook willen we in
Uithoorn een versnelling in de aanpak van
de milieuproblematiek door het stimuleren
van meer hergebruik en het terugdringen
van de afvalberg. Wij roepen iedereen op
om hier een steentje aan bij te dragen!
Tot slot wens ik alle inwoners van Uithoorn
en De Kwakel, namens DUS!, een heel gezond, harmonieus en groen 2020!!

Terugblikkend op 2019 is het beeld voor
mij hoofdzakelijk positief. Natuurlijk is er de
domper van het overlijden van mijn schoonmoeder in september. Ze werd maar liefst 98
jaar en dan komt het niet onverwacht, maar
toch blijft het triest. Tegelijkertijd eindigde
daarmee ook een een lange periode van
(mantel)zorg, voor mij en vooral voor mijn
vrouw Wilma.

FRACTIEVOORZITTER PVDA/
GROENLINKS DE RONDE VENEN

Ans Gierman

Meindert Brunia

Maar tegenover die droefenis staan veel
zonnige dingen. Het gaat goed met de gezondheid van Wilma en mij. We beleven veel
plezier aan onze kleinkinderen van drie-eneen -half en anderhalf jaar, ook al is het oppassen – elke vrijdag en zo nu en dan nog
wat extra , zoals een bezoek aan Artis- best
vermoeiend.
Wat betreft de lokale politiek -en dat is toch
waarom ik dit stuk schrijf- ben ik redelijk
tevreden. De samenwerking in de coalitie
met CDA en VVD loopt naar tevredenheid.
De verschillen van inzicht, die vanzelfsprekend zo af en toe opdoemen, worden steeds
op een goede en respectvolle wijze onderling besproken en opgelost. De uitwerking
van het coalitieakkoord verloopt grosso
modo goed; op alle beleidsterreinen wordt
duidelijk voortgang geboekt. Ik hoop – en
verwacht - dat de positieve tendens zich in
2020 voortzet.
Een wens uitspreken voor het jaar 2020 vind
ik lastig. Zo’n wens geldt dan immers met
ingang van 1 januari 2020 en eindigt per
31 december 2020. En dat laatste wil ik eigenlijk niet. Ik wil graag dat we onze goede
wensen en goede voornemens niet beperken tot 2020 maar dat ze ook daarna nog van
kracht blijven. Pas dan zullen ze namelijk ten
goede kunnen komen aan de generaties na
ons, onze kinderen en kleinkinderen, en al
hun leeftijdgenoten. Oog hebben voor hun
toekomst en hun toekomstige leefwereld is
voor mij belangrijker dan ons ‘hier en nu’. Ik
wens en hoop dan ook dat we, ieder voor
zich maar ook allen gezamenlijk, er in slagen
om keuzes maken die gericht zijn op de
lange termijn. Dus geen dingen aanschaffen
die we eigenlijk niet nodig hebben, geen
verre reizen maken die eigenlijk niet nodig zijn, geen spullen weggooien die nog
geschikt zijn voor hergebruik, en – vooral geen dingen doen we later spijt van krijgen.
Dat valt natuurlijk lang niet altijd mee en
daarom wens ik u in 2020 vooral veel wijsheid toe!

Pieter Kroon

Een groen, gezond en bovenal gelukkig
2020!
2019 was een jaar met politiek gezien een
aantal mooie hoogtepunten. Ondanks dat
we in de oppositie zitten, hebben we toch
onze invloed kunnen uitoefenen. Zo stemde
de gemeenteraad in met het opnemen van
een verbod op het oplaten van ballonnen in
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
naar aanleiding van onze schriftelijke vragen.
En werd onze motie aangenomen om de gemeente toegankelijker te maken voor mensen met een (lichamelijke) beperking. Ook
komt er begin 2020 op ons initiatief een plan
om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.
Daarnaast start het college binnenkort met
de uitvoering van onze motie om bij inwoners fietsknelpunten te inventariseren, zodat deze de komende jaren kunnen worden
aangepakt. Ook moeten er komend jaar weer
veel nieuwe woningen gerealiseerd worden,
waarbij PvdA/GroenLinks gepleit heeft om de
ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten met
genoeg ruimte voor groen. Recent hebben we
ons ingezet - en blijven we ons inzetten - voor
het behoud van de laatste Wereldwinkel in
onze gemeente.
In 2020 zal de gemeente grote stappen zetten op het gebied van de energietransitie. De
gemeenteraad zal de randvoorwaarden gaan
bepalen voor de opwek van zon- en windenergie. Later in het jaar zullen ook zoekgebieden worden bepaald. En er gebeurt meer.
Er wordt dankzij onze motie beleid gemaakt
voor een circulaire economie. Tevens komt er
een grondstoffenplan om afval nog beter te
scheiden en te hergebruiken. De jeugdhulp is
een belangrijk onderwerp, waarbij we ons inzetten voor een goed plan. Waar wij als PvdA/
GroenLinks ook op inzetten, is de nieuwe
kunst- en cultuurnota, wat ons betreft hét moment om daar meer in te investeren! In 2020
zullen er ook besluiten genomen worden over
de toekomst van Schiphol, waarbij het onze
inzet is om de overlast van vliegtuigen zo veel
mogelijk terug te dringen. De toekomst van
de Vinkeveense Plassen zal bepaald worden
door het nieuwe bestemmingsplan, waarbij
wij in zullen zetten op behoud van de legakkers en voldoende ruimte voor natuur. Wij
kijken in 2020 ook uit naar de voltooiing van
het eerste burgerinitiatief in onze gemeente:
Het Sporthuis Abcoude.

Rein Kroon

Het jaar 2019 is voorbij gevlogen.
Het afgelopen jaar heb ik als portefeuillehouder ingezet op het bouwen van zoveel
mogelijk woningen. Afgelopen jaar zijn vergunningen verstrekt op de ‘Gosewijn van
Amstel’ en de ‘Bernhardlaan’ in Mijdrecht
voor het bouwen van seniorenwoningen.
Daarnaast zijn er palen geslagen voor woningen op de ‘Futenlaan’ in Vinkeveen en in
het ‘Land van Winkel’ in Abcoude. Woningen
zijn opgeleverd in ‘Vinkeveld’ in Vinkeveen
en ‘De Maricken’ in Wilnis. Daarnaast is het
bestemmingsplan Buitengebied-West vastgesteld. In samenspraak met de raad is de
ruimtelijke verkenning ‘Wonen’ uitgevoerd
en wordt deze in 2020 vastgesteld door de
gemeenteraad. Afgelopen jaar is de huisvestingsverordening aangepast om die
zoveel mogelijk lokaal in te richten, zoals
het maximaal toewijzen van woningen van
eigen inwoners.
Voor economie is de doelstelling ‘MKBvriendelijkste gemeente in 2022’. Afgelopen
jaar is ingezet op het verbeteren van de
werkprocessen. Hierbij gaat het om vergunningen en bouwaanvragen. Wekelijks wordt
er een bedrijfsbezoek gebracht aan een lokale ondernemer, met de accountmanager
Bedrijven. Hierbij gaat het om het ophalen
van informatie, wensen en uitdagingen. Een
mooi resultaat is dat de winkeliers in december hebben ingestemd met een nieuwe periode van de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ)
voor het centrum van Mijdrecht.
‘Sporten is gezond en gezellig’. Vanuit deze
invalshoek breng ik verenigingsbezoeken,
om te kijken hoe de sportverenigingen ervoor staan qua ledenaantallen, vacatures
voor bestuursleden & vrijwilligersklussen en
de sportaccommodatie. Dit jaar is gestart,
om in 2020 te komen tot een ‘Lokaal Sportakkoord’. Kortom: Net zoals u, hebben wij
als college het afgelopen jaar hard gewerkt.
Ik wens u fijne feestdagen toe en geniet
van uw familie, vrienden, en rust lekker uit!
Voor 2020 wens ik u in ieder geval een heel
gezond & voorspoedig nieuwjaar

We hebben weer een bijzonder jaar achter
de rug en zullen ons komend jaar weer op
onze eigen wijze, constructief kritisch en voor
een betere gemeente, inzetten! Als u voor het
nieuwe jaar het voornemen heeft om politiek
actief te worden binnen uw gemeente én voor
een lokale progressieve partij, dan bent u van
harte welkom! Stuur hiervoor een mailtje naar
info@pvdagroenlinks.com.
De fractie van PvdA/GroenLinks wenst iedereen een groen, gezond en bovenal gelukkig
2020!
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Wij wensen al onze lezers
een gezond en fantastisch
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De gemeente Uithoorn en het bestuur van
het Ondernemersfonds tekenen een convenant voor een volgende samenwerking van
zes jaar.
Tijdens een bijzondere en besloten raadsvergadering is Pieter Heiliegers door de
Commissaris der Koning van Noord-Holland
Arthur van Dijk beëdigd en geïnstalleerd als
burgemeester van Uithoorn.
Het uur nadert voor Jos van den Berg die
zijn nieuwe AH super na bijna ene half jaar
strippen en verbouwen half februari aan zijn
klanten wil presenteren met een spectaculaire opening. Maar daarvoor moet er nog
wel het een en ander aan werk en het vullen
van de schappen gebeuren!

de eerste Preek-van-de-Leek in De Schutse,
met als thema ’Thuis’.
De Wereldkeuken start in 2019 weer in De
Scheg met dit keer gerechten uit de TurksSyrische keuken.
De heer Arthur van Dijk is door de Koning
benoemd als de nieuwe Commissaris van
de Koning in Noord-Holland. Hij volgt in die
functie de heer Johan Remkes op die met
pensioen is gegaan.
Liefst 110 deelnemers namen op 1 januari
deel aan de traditionele Nieuwjaarsduik in
het ijskoude water van de Amstel. Dat werd
niet voor niets gedaan want sponsors brachten ruim 8.000 euro bij elkaar voor Kika.
Alle werkenden, ambtenaren of zelfstandi-

gen zonder personeel van 45 jaar en ouder,
kunnen in 2019 gratis advies krijgen van ene
loopbaanadviseur. Een en ander wordt door
de centrale overheid gesteund. Zie www.
rooskleurigcoaching.nl.
Wederom is in een van de woonflats aan de
Europarei een hennepkwekerij aangetroffen. Burgemeester Heiliegers heeft de woning laten sluiten.
Er zijn door het CDA vragen gesteld over het
gebruik van rubbergranulaat op de kunststof grasvelden en hoe het in die zin met de
gezondheid is gesteld.
In Uithoorn is ook het ANWB Automaatje
van start gegaan. Een project van de ANWB,
de gemeente Uithoorn en Uithoorn voor Elkaar.

Hospice Thamer Thuis is door Nijssen Junior BV verrast met een donatie van 5.000 euro. Het bedrijf heeft alle giften die het kreeg
voor het 50-jarig jubileum afgelopen zomer
hiervoor bestemd en er een afgerond bedrag van gemaakt.
De eerste uitgave van deze krant bevat weer
een omvangrijk overzicht van scholen, opleidingen en cursussen voor 2019 in de regio.
Een en ander in de vorm van een speciale
bijlage.
De protestantse gemeente Uithoorn vindt
de ‘Nashville Verklaring’ een stap terug in de
tijd en laat weten open te staan voor ieder
mens.
Makelaar Chris van Zantwijk verzorgt dit jaar

De nieuw benoemde burgemeester Pieter
Heiliegers wil nader kennismaken met de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Hij stelt
voor dat men hem uitnodigt om een vorkje
mee te prikken bij het avondeten, kennis te
maken met hun vereniging, hun hobby’s en
liefhebberijen te laten zien en dergelijke.
Wethouder Ria Zijlstra lanceert het nieuwe
schulden- en armoedebeleid voor de komende vier jaar zoals dit recent door de gemeenteraad is vastgesteld.
Burgemeester Pieter Heiliegers en zijn
vrouw José hebben zich officieel als nieuw
inwoners van Uithoorn op het gemeentehuis ingeschreven.
Ook de gemeente Uithoorn ondertekent
het convenant Platform Veilig Ondernemen
(PVO) 2019-2022. Het PVO zet zich in voor

Stichting De Kwakel Toen en Nu bestaat
twaalf en een half jaar.
Vrijwilligers van de Knotgroep Uithoorn verzorgen al 45 jaar de wilgenbomen in de omgeving. De Knotgroep is een van de oudste
in het land.
Ook voor vervoer naar de Voedselbank kunnen inwoners die zelf geen (eigen) transportmogelijkheden hebben gebruik maken
van AutoMaatje.
De beautysalon van het Hoge Heem kampt
door het vertrek van mensen met een tekort aan vrijwilligers. Op (gepensioneerde)
ervaren mannen of vrouwen op het gebied
van haar- en gezichtsverzorging wordt een
beroep gedaan om als vrijwilliger de lege
plaatsen enkele uren per week of maand op
te vullen.
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een veilig ondernemen in de regio Amsterdam-Amstelland waarbij de convenantpartners samen de strijd aangaan tegen zaken
als overvallen, cybercrime en ondermijning.
De landelijk opererende monumentenorganisatie Vereniging Hendrick de Keyser heeft
met steun van de Bank Giroloterij het bijzondere woonhuis aan de Thamerlaan 14 weten
te redden van de sloop. Het is het eerste uitgevoerde woonhuisontwerp van architect,
Michel de Klerk, de grondlegger van de Amsterdamse School.
Leerlingen van het Alkwin Kollege nemen
deel aan de klimaatmars in Den Haag om
daar uiting te geven voor een beter klimaat.
De geheel vernieuwde brug bij Fort de Kwakel is op informele wijze in gebruik genomen door wethouder Hans Bouma.

Oud fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad Nick Roosendaal heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Provinciale Staten.
Zijn VVD-collega Niels van Rijswijk doet dat
voor het Waterschap AGV. Ook voormalig
wethouder Jeroen Verheijen stelt zich verkiesbaar voor het Waterschap.
Tijdens de Doe Dag van VMBO on Stage maken ruim 800 vmbo-leerlingen van de scholengemeenschap Thamen, Praktijkschool
Uithoorn en het Veenlanden College in Mijdrecht kennis met tal van beroepen in de
praktijk. Zij kunnen dan ervaren welke kansen er voor hen zijn op een baan na afronding van hun opleiding en mogelijk verdere
studie.
Medeoprichter van de huidige politieke partij Gemeentebelangen Maarten Stigter is op
87-jarige leeftijd overleden.

Het initiatievenfonds Uithoorn wil meer lokale initiatieven steunen.
De geheel vernieuwde AH Jos van de Berg
in winkelcentrum Amstelplein is onder grote belangtelling heropend. DE super is twee
keer zo groot geworden en behoort tot de
modernste van de regio. Het aanbod omvat
maar liefst 29.000 verschillende producten.
Ter gelegenheid van de heropening organiseerede ondernemer Jos van den Berg een
uitgebreid openingsfeest met tal van acties
en aanbiedingen.
Het college van B&W heeft tijdens de commissie wonen en werken met een presentatie een nieuwe en groene verkeersstructuur
door Uithoorn voorgesteld waarbij tweerichtingsverkeer over de Prinses Irenebrug
en door het dorpscentrum gehandhaafd

Handbiker Jetze Plat is behalve zevenvoudig
wereldkampioen handbiker nu ook houder
van het wereld uurrecord (44.749 meter in
één uur).
Uithoorn is in de ban van NL-Doet waaraan
tal van lokale politici, verenigingen, bewonersgroepen en talloze vrijwilligers deelnemen.
De kennismakingstoer van burgemeester
Pieter Heiliegers is in volle gang. Uithoorns
eerste burger heeft een poos geleden aangekondigd dat hij sinds zijn aantreden eind
januari op uitnodiging met alle lagen van de
inwoners, verenigings- en bedrijfsleven wil
kennismaken. Dat is een uniek gebeuren.
Het gaat er na jaren wachten eindelijk van
komen. Eigen Haard gaat de woningen aan
de Beatrixlaan en de Prins Bernhardlaan die
rijp zijn voor de sloop eindelijk afbreken na-

blijft, maar wel opgaat in een 30 km zone.
Bij het zwerfafvalproject van basisschool ’t
Startnest verzamelden de leerlingen liefst
9.000 stuks zwerfaval rond hun school. Dat
is een record. Nooit eerder is er in Uithoorn
een zwerfvuilactie georganiseerd met een
dergelijk resultaat. Compliment!
De gemeente nodigt met een inloopavond,
via e-mail of per brief inwoners uit om mee
te denken met het ‘groene verkeersplan’
door het centrum van het oude dorp van
Uithoorn.
Volgens een NIPO-onderzoek worden huisaan-huisbladen veel en intensief gelezen en
gewaardeerd. Van de Nederlandse bevolking leest 76 procent een gratis huis-aanhuisblad. Liefst 88 procent leest ook de artikelen en bekijkt de advertenties.

dat de bewoners zijn geherhuisvest. Er komt
nieuwbouw voor in de plaats. Aan de Wilhelminakade zijn plannen gepresenteerd voor
het appartementencomplex ‘De Rede’ dat in
de plaats komt voor Confucius wat destijds
is afgeblazen. Erin komt ook de bibliotheek
en het Havenkantoor.
In het kader van de aanleg van de Amsteltram (Uithoornlijn) organiseert de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeente
Uithoorn een informatieavond voor omwonenden over de herinrichting van Aan de
Zoom ter hoogte van Buitendijks en de Faunalaan. Te zijner tijd kruist de trambaan hier
de straat. Er worden allerlei veiligheidsmaatregelen voorgesteld. Tevens is Aan de Zoom
hier doodlopend voor autoverkeer. Alleen
het langzaam verkeer mag zijn weg v.v. vervolgen.
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Er komt voorlopig geen kinderburgemeester. De coalitiepartijen hebben het initiatiefvoorstel van het CDA en Groen Uithoorn van
tafel geveegd.
De gemeente maakt het ondernemen voor
de winkeliers in Zijdelwaard erg moeilijk
door haar standplaatsenbeleid. De winkeliers voelen zich daardoor bedreigd in hun
bestaan.
‘Allure aan de Amstel’, het nieuwbouwproject op het al jaren braakliggende terrein
van de Vinckebuurt, kan van start gaan.
Het door de provincie Noord-Holland in
2015 opgelegde conservatoire beslag op de
bouwgrond, in eigendom van Zeeman Vastgoed, is opgeheven. Partijen hebben een
schikking getroffen.
De winkeliersvereniging ‘Uit in Uithoorn aan
de Amstel’ heeft een dorpsmanager. Doel
is saamhorigheid te bewerkstelligen tussen

winkeliers, horeca, bewoners, winkelend publiek, verhuurders en leveranciers. Alle neuzen dezelfde kant op. Met elkaar een mooi
dorpscentrum ontwikkelen en samen aan
een goede toekomst bouwen.
Voor de 3e editie van AmstelProms worden
weer zangers en zangeressen voor het Projectkoor gezocht. AmstelProms wordt op 22
juni gehouden op het evenemententerrein.
Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
heeft het startsein gegeven voor de aanleg van Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek. Daarvoor is samen met vijf andere
gemeenten een overeenkomst getekend.
Het Recreatieschap Midden-Nederland begint deze zomer met de aanleg van het wandelnetwerk dat ongeveer 530 km aan wandelpaden en 200 knooppunten omvat.
Nieuwbouw Allure aan de Amstel is in voorbereiding. De transformatie van de Vinckebuurt naar een fraaie woonwijk – fase 1 - is in

volle gang. Komend najaar start de verkoop
van de 55 eengezinswoningen en de beneden/bovenwoningen.
Door een buurtactie in samenwerking met
de gemeente heeft de lelijke rotonde Christinalaan/Thamerlint een ander aanzien gekregen. De rotonde is (tijdelijk) door de gemeente aangepast waardoor grond gestort
kon worden. DUO plant heeft voor bloeiende planten gezorgd waarna omwonenden
die hebben geplant. Het ziet er prachtig uit.
Na 33 jaar ondergaat de lingeriewinkel van
Mirande aan de Schans een opfrisbeurt. Was
wel nodig, werd steeds oubolliger.
De gemeente Uithoorn ontvangt van de
Stichting Leefbaarheid Schiphol 4,9 miljoen
euro voor twee nieuw te bouwen buurtcentra.
De Voedselbank Uithoorn-De Kwakel en de
gemeente blijven ook de komende drie jaar

mei
juni

met elkaar samenwerken. Daartoe werd een
convenant ondertekend.
De gemeente breidt groene verkeersplan uit
met het plan om een rotonde aan te leggen
op de kruising Kon. Máximalaan/Adm. van
Ghentlaan. Tevens ontsluit ook het Zijdelveld op deze rotonde. De Prinses Irenelaan
krijgt ook een groene structuur.
Zaterdag voor Pasen organiseerde de winkeliersvereniging van winkelkcentrum Amstelplein een vorstelijk paasontbijt, gratis voor
iedereen waarvan druk gebruik werd gemaakt. Volgens veel mensen die aanschoven
een werkelijke superactie.
Bij de Roei- en kanovereniging Michiel de
Ruyter is in het kader van KiKaRow door burgemeester Pieter Heiliegers het startschot
gegeven voor een 1.400 km lange (gesponsorde) roeitocht door heel Nederland om
500.000 euro bij elkaar te roeien voor KiKa.

cent van de stemmen voor het Europees Parlement als grootste partij uit de bus gekomen. De PvdA werd tweede, FvD derde.
De Foto boulevard aan de Wilhelminakade is
een echte aanwinst voor Uithoorn.
Op zijn kennismakingsronde door Uithoorn
en De Kwakel heeft burgemeester Pieter
Heiliegers kennis gemaakt met het buurtfenomeen Buurtkamer in De Kwakel.
De Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter is genomineerd als club van
het jaar 2019.
Van 20 tot 23 mei vond de Avondvierdaagse
weer plaats waarvoor dit keer 1.000 deelnemers hadden ingeschreven.

5 mei wordt uitgebreid Bevrijdingsdag gevierd.
Ondanks de minder prettige weersomstandigheden, het was koud met soms regenbuien, was er toch veel aandacht voor de sfeervolle vrijmarkt in Uithoorn en de gezellige
Koningsdag in De Kwakel.
Onvermoeibaar geeft burgemeester Pieter Heiliegers binnen de termijn die hij zich
heeft gesteld om kennis te maken met alle lagen van de Uithoornse bevolking, verenigingsleven en bedrijfsleven, gehoor aan
de vele uitnodigingen, zowel overdag als ’s
avonds.
De Admiralengroep uit Uithoorn viert zijn

70-jarig bestaan met een zomerkamp voor
alle leden en spelgroepen in Alphen a/d Rijn.
De nieuwbouw van 76 gasloze woningen in
de nieuwbouwwijk Wijdelande in Uithoorn
is officieel van start gegaan.
De eerste Uithoornse Lady’s Autorally tegen
Harstilstand is een groot succes geworden.
De stichting AED Uithoorn werd getrakteerd
op een opbrengst van 3.500 euro.
Buurtbeheer Uithoorn Centrum leeft meer
dan ooit. Op 21 mei was er een bewonersbijeenkomst georganiseerd in bierbrouwerij
De Schans waar heel veel buurtbewoners op
af zijn gekomen.
De VVD Uithoorn/De Kwakel is met 20,6 pro-

Ter gelegenheid van Koningsdag zijn in het
gemeentehuis door burgemeester Pieter
Heiliegers drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Boa’s van de gemeente gaan verkeersovertreders in de blauwe zones forser aanpakken. Binnen een bepaald aantal weken eerst
met een waarschuwing, daarna met een bekeuring.
Op 4 mei herdenkt Uithoorn niet alleen de
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog,
maar ook uit oorlogen en militaire missies
waarin Nederlanders het leven lieten. Op

De voormalige basisschool met gymnastiekzaal De Bovenboog aan de Johan de Wittlaan, wordt verbouwd tot een wooncomplex
met 16 koopwoningen. Het gaat hierbij om
klushuizen waar de toekomstige eigenaars
binnen het complex zelf hun woning kunnen af- en verbouwen.
De Jaarrekening 2018 van de gemeente
Uithoorn laat een beter resultaat zien dan
aanvankelijk werd gedacht. Het tekort val
790.000 euro lager uit. Het nadelig saldo
komt uit op 760.000 euro in plaats van de
eerder berekende ruim anderhalf miljoen.
Het tekort, dat wordt veroorzaakt door zeer
hoge kosten in de jeugdzorg, wordt aangevuld uit de budgetegalisatiereserve (spaarpotje) van de gemeente.
Het eerste Food Truck Festival Tjoeke Tjoeke Food Food op het evenemententerrein in
Uithoorn is een groot succes geworden.
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De Nieuwe Meerbode heeft deze maand
weer een interessante en leerzame bijlage
met als onderwerp ‘Lijf en Gezondheid’.
De bekende kunstschilder Klaas Roodenburg (89) in Uithoorn organiseert zijn laatste
expositie in het Atrium van het Potgieterhof
waar belangstellenden ook zijn kunstwerken kunnen kopen.
Het voormalige kantoorgebouw van de Cindu aan de Amstelkade kan en wordt niet als
woonbestemming bestempeld vanwege
mogelijke overlast van een chemisch bedrijf
in de nabije omgeving. De huidige eigenaar
heeft het pand verkocht aan een partij die er
een andere bestemming aan wil geven.
Het jaarlijkse AmstelProms concert wordt
georganiseerd op het Evenemententerrein
aan de Randhoornweg in Uithoorn en wordt
weer een bijzondere voorstelling.

De gemeente Uithoorn wil de begraafplaats
achter de Thamerkerk kopen en krijgt daardoor een bijzonder plekje in handen. Doel is
het te zijner tijd binnen een nieuw bestemmingsplan als een groen stiltegebied te integreren binnen de bestaande bebouwing en
nieuwbouw (De Regentes). Ook de Thamerkerk zelf zal dan onderdeel uitmaken van
een ambitieus plan waarbij de Amstel ook is
betrokken,
Tot ieders verbazing en verrassing blijkt er
een zeehond bij en in de Tolhuissluis rond
te zwemmen. De brandweer heeft het dier
gevangen en weer uitgezet in de Amstel bij
Uithoorn. De zeehond kan dan de Amstel
afzwemmen naar Amsterdam om daar via
het IJ, het Noordzeekanaal en de sluizen van
IJmuiden weer in zee te komen. Hoe de zeehond in De Kwakel is gekomen blijft vooralsnog een raadsel. Wel is bekend dat de zee-

hond later is gespot bij Amsterdam.
Uithoorn geeft tijdens de (lokale) Veteranendag voor de vierde keer in het gemeentehuis
eerbetoon aan de veteranen. Jongere en oudere veteranen kwamen met hun familie
naar het gemeentehuis om daar onder het
genot van een hapje en een drankje herinneringen op te halen.
De derde editie van AmstelProms blijkt een
bijzonder geslaagd evenement te zijn geworden waarvoor zeer grote belangstelling
was. Dit keer op het Evenemententerrein
omdat door de enorme toeloop va n mensen de locatie aan de Amstel te klein werd,
De uitvoering met zangers, zangeressen en
orkest met koor was fantastisch, de sfeer bijzonder. Volgend jaar tijdens de viering van
200 jaar Uithoorn toch maar weer naar de
Amstel?

30 december 2019

september

augustus

juli

JAAROVERZICHT

De voorbereiding voor het feestjaar van de
gemeente Uithoorn in het kader van het 200
jarig bestaan van die plaats is in volle gang.
De Nieuwe Meerbode heeft in deze maand
voor de liefhebbers van de Tour de France
zoals elk jaar weer een fantastische bijlage
over dit grootste wielerspektakel ter wereld.
Het bijzondere evenement All American
Sunday wordt deze maand voor de 19e keer
gehouden op het Evenemententerrein in
Uithoorn.
Uithoorn is een ambitieuze gemeente. Toch
laat een aantal plannen en voorstellen zog
(te) lang op zich wachten waardoor de resultaten niet zichtbaar zijn voor de inwoners.
Wethouder Jan Hazen zegt dat de realisatie
van de plannen door de vele regelgeving en
overleg met partijen veel tijd kost.
De gemeente Uithoorn is onaangenaam
verrast door het besluit van het kabinet om

De komende maanden wordt door de luchthaven Schiphol onderhoud gepleegd aan
de Polderbaan en Aalsmeerbaan. Daardoor
is er een toename van het vliegverkeer op de
Zwanenburgbaan en Buitenveldertsebaan.

De Aldi supermarkt, gevestigd aan de Sportlaan in Uithoorn, gaat vooralsnog niet verhuizen naar het centrum van het oude dorp.
Het college wenst geen twee supers aan het
parkeerterrein achter de COOP. Dit tot ongenoegen van de winkeliers in de omgeving
die de Aldi juist als een versterking zien van
het winkelgebeuren. Vijf jaar geleden had
het college de Aldi wel ingepland bij de herinrichting van het oude centrum nabij winkelcentrum Amstelplein. Daar is zij nu op teruggekomen.
PMD afval mag uitsluitend worden gestort
in de daarvoor bestemde (ondergrondse) en
mini afvalcontainers. Het tijdperk dat het in
de bekende plastic zakken kon worden gestopt en aangeboden is voorbij.
Het Rode Kruis afd. Uithoorn beëindigt met

Schiphol na 2020 te laten doorgroeien naar
540.000 vluchten (nu 500.000 vluchten).
De eerste paal voor gasloze woningen in de
Legmeer (fase 2) - project Aangenaam Legmeer - is door wethouder Hans Bouma (Wonen) in de grond geslagen. Het project behoort tot het laatste gedeelte van Uithoorn
waar nog grootschalig mag worden gebouwd.
Alexanderhoeve Zijdelwaardplein is in Uithoorn uitgeroepen tot de beste delicatessenwinkel in deze categorie.
Het rijk en de metropoolregio Amsterdam
- waartoe ook Uithoorn en De Kwakel behoren - tekenen ene woondeal voor meer
betaalbare woningen in de regio. Voor Uithoorn betekent dat tot 2025 1.800 woningen erbij.
De Thamerkerk heeft een nieuwe eigenaar:
Heem Locaties, die de kerk heeft overgenomen van de Protestantse Gemeente Uit-

hoorn (PGU). De grond van de begraafplaats
wordt overgedragen aan de gemeente Uithoorn die het als ene stiltegebied wil integreren in de bestaande bebouwing en de
omliggende nieuwsbouw (De Regentes).
De gemeente Uithoorn vraagt na de zomer
de mening van haar inwoners over de groei
van Schiphol. Minister Van Nieuwenhuizen
heeft aangekondigd dat Schiphol ‘onder
voorwaarden’ mag groeien. De luchthaven
moet dit eerst ‘verdienen’. Dat levert de nodige vragen op.
Burgemeester Pieters Heiliegers gaat nog
steeds door met zijn ‘kennismakingsbezoeken’ van inwoners, instellingen en clubs. Dit
keer bracht hij een bezoek aan Sportschool
Plux in Uithoorn. Zijn (hoofd)doel was meer
te weten te komen over de ouderenactiviteiten in de gemeente.
Het al twee jaar beloofde loopbrugje tussen
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het Libellebos en het natuurgebied naast de
Hollandse dijk gaat er nu echt komen. Wandelaars en hondenbezitters hoeven niet
meer helemaal om te lopen naar de Amsterdamseweg en de kruising bij de N201.
De 19e All American Sunday die onder ideale weersomstandigheden is gehouden heet
alle records gebroken aan zowel honderden
deelnemers en meer dan tienduizend bezoekers! Volgens jaar de 20e editie tijdens
het 200 jarig bestaan van Uithoorn.
Er is een uitspraak van de Raad van State
over de bezwaarschriften aangaande het in
2016 genomen Verkeersbesluit door de gemeente Uithoorn om het rijden van met name landbouwverkeer via de Prinses Irenebrug door de dorpskern te verbieden. De gemeente is hierbij in het gelijk gesteld. Binnen
afzienbare tijd mogen geen landbouwvoertuigen meer over de Prinses Irenebrug vice/
versa rijden. Dat dient om te rijden via de
Ringdijk 2e Bedijking, De Hoef, Nieuwveen
en De Kwakel via de N231 (Noord-Zuid route) en terug. Niet via de Drechtdijk door De
Kwakel! De gemeente Uithoorn is in overleg
getreden met haar buurgemeente De Ronde Venen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.
De bewoners van het Zijdelveld zijn niet blij
met de plannen van de gemeente om fietsers via de nieuw aan te leggen rotonde bij
de Van Ghentlaan via het Zijdelveld af te
wikkelen. Volgens de bewoners is het Zijdelveld daarvoor ongeschikt.

Een onverwachte zomerstorm heeft in Uithoorn schade veroorzaakt door omgevallen
bomen op de busbaan bij de Admiraal de
Ruyterlaan.
Het 44e Polderfeest in De Kwakel is van
woensdag tot en met zondag weer een fantastisch evenement geworden. Volgend jaar
de 45e(!) editie. Dat zal wat worden!
Na de zomervakantie gaat de gemeente Uithoorn via een enquête de mening van haar
inwoners vragen over de groei van Schiphol.
De nieuwe voorstellen van minister Cora van
Nieuwenhuizen roepen bij de gemeenten
en bewoners rond de luchthaven heel veel
vragen op.
DUO-Plan t viert haar 30-jarig bestaan met
een feestelijke georganiseerde fantastische
fietstocht van 30 km lang waaraan jong en
oud kan deelnemen.
In het kader van de mogelijke groei van
Schiphol en de problematiek die dat met
zich meebrengt heeft Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen een werkbezoek gebracht aan Uithoorn.
Van 30 augustus tot 3 september is het weer
Kwakelse Kermis. Een door de inwoners elk
jaar weer fantastisch georganiseerd evenement met talloze festiviteiten.
De gemeente Uithoorn gaat een nieuw plan
maken waarin staat hoe zij inwoners wil helpen die moeite hebben om mee te komen in
het dagelijks leven. Die hulp is er al, maar er
wordt gekeken hoe het (nog) beter kan. Gezamenlijk wil men de sociale koers bepalen.

ingang van 1 januari 2010 haar sociale activiteiten. Dit besluit dankt dit aan het hoofdbestuur in Den Haag dat heeft dit besloten.
Men wil terugkeren naar uitsluitend de kerntaken van het RK, te weten nood- en calamiteitenhulp.
Voor het 118e(!) jaar is de Kwakelse kinderoptocht gelopen.
Ruim 2.000 steunbetuigingen heeft het bewonerscomité Zijdelveld ontvangen tegen
de plannen van de gemeente om het Zijdelveld als een nieuwe doorgaande fietsroute
te bestempelen in plaats van het bestaande twee richtingen tracé langs de Koningin
Máximalaan te blijven gebruiken. Liefhebbers van wandelen willen het ‘Rondje Zijdelmeer’ in stand houden en daar hoort het Zijdelveld ook bij.

De 67e Kwakelse kermisoptocht was weer
uniek en blonk uit door een schitterend geheel.
Het UBA Fietsteam herdenkt dat zij als tien
jaar in actie komt voor KWF. Men presteert
het door met het fietsen voor KWF veel geld
bij elkaar te rijden voor het goede doel. Vorig jaar leverde dat 15.500 euro op!
De gemeenteraad stelt deze maand middels
een vragenlijst de vraag aan inwoners en bedrijfsleven hoe zij denken over de toekomst
van Schiphol. Aanleiding is het voorstel van
minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol
onder voorwaarden na 2020 stapsgewijs te
laten groeien naar 540.000 vluchten per jaar.
Burgemeester Pieter Heiligers heeft (op de
fiets) een werkbezoek gebracht aan buurgemeente De Ronde Venen en ontmoette daar

in een hartelijke sfeer zijn ambtsgenoot burgemeester Maarten Divendal.
Zorgboerderij Inner-Art aan de Vuurlijn in De
Kwakel viert zijn 12,5 jarig bestaan.
In de Nieuwe Meerbode is een uitgebreide bijlage opgenomen van de welzijnsorganisatie Uithoorn voor Elkaar. Daarin veel
wetenswaardigheden over welzijn, alsook
vragen, advies en hulp ingeval van geestelijke en maatschappelijke vraagstukken, als
mantelzorg, vrijwilligerswerk, kinderopvang,
meer bewegen voor ouderen, fietsen, huisvesting, dagopvang, buurtkamer, buurtbeheer, gezond eten, sociale contacten, enzovoort.
Buurtbemiddeling Uithoorn viert haar 15-jarig bestaan en is een begrip in Amstelland
vanwege talloze succesvolle acties om o.a.
burenruzies op te lossen.
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De Bouw van de voetgangersbrug tussen
het Libellebios en het natuurgebied aan de
Hollandse dijk is voltooid.
Met ingang van 1 oktober is de gemeente
gestart met de viering van 200 jaar Uithoorn
dat een jaar lang zal duren en zich kenmerkt
door allerlei festiviteiten en optredens naast
de reguliere evenementen.
De gemeente werkt aan een nieuwe koers
van het Sociaal Domein, Koersplan Sociaal
Domein. Het Koersplan wordt in 2020 aan
de gemeenteraad voorgelegd.
Het college stemt in met het nieuwe verkeersstructuurplan voor het centrum van
Uithoorn. Daarover wordt nog wel gedebatteerd in de Commissie Wonen en werken
waarna de gemeenteraad al dan niet groen
licht voor het project zal geven.

De actie van inwoners ‘Red het Rondje Zijdelmeer’ is met succes bekroond. Bewoners
van het Zijdelveld en verdere inwoners van
Uithoorn willen geen doorsteek voor doorgaand fietsverkeer van af de nieuw aan te
leggen rotonde bij de Adm. van Ghentlaan
naar het Zijdelveld. Dat leent zich volgens
hen niet voor meer fietsverkeer, brommers
en wielrenners vanuit het Thamerdal. Het
klassieke en rustieke Zijdelveld, gelegen
naast het Zijdelmeer, is hen heilig. Goed om
er een rondje rond het Zijdelmeer te wandelen of te joggen in de aanwezige natuur en
tot rust te komen. De gemeenteraad was het
er mee eens en besliste in hun voordeel. De
bewoners zijn de winnaar van het raadsbesluit.
De transformatie van het voormalige WAPO
terrein aan de Vuurlijn is een stap dichterbij.

Kooyman BV viert haar 50-jarig jubileum
met een groots Open Dag.
ANWB Automaatje Uithoorn heeft binnen
negen maanden na de start zijn duizendste
rit achter de rug.
Op de Dag van de Ouderen die door de gemeente Uithoorn wordt georganiseerd, gaven 157 senioren blijk van hun belangstelling. Zij werden getrakteerd op een heerlijke lunch, mooie muziek en vanzelfsprekend
werd er een bingo gehouden.
Op zaterdag 12 oktober werd bij het Rechthuis het startsein gegeven voor de viering
van 200 jaar Uithoorn, De Kwakel en Thamen
tezamen.
Bakker Westerbos viert zijn 100 jarig bestaan
en krijgt tevens het Predicaat Hofleverancier
uitgereikt door burgemeester Pieter Heiliegers.

Het college van B&W heeft ingestemd met
de anterieure overeenkomst voor het project dat Thamenhof heet. Er komen 32 woningen in de sociale huursector, 8 in de middeldure huursector en 87 in de vrije huursector. Voort 2 vrijesector koopwoningen. Eind
2022 kunnen de woningen worden opgeleverd.
Politieke partij Gemeentebelangen viert zijn
50-jarig bestaan. Belangengroep De Kwakel
van toen bij de oprichting is nu Gemeentebelangen Uithoorn.
Na alle bezoeken aan inwoners, verenigingen, instellingen, bezoeken aan locaties,
buurgemeenten en deelname aan tal van
activiteiten het afgelopen half jaar, vindt
burgemeester Pieter Heiliegers dat hij nu
wel ‘ingeburgerd’ is. De kennismakingsronde in de gemeente is inmiddels ten einde.

december

november

oktober
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Bewoners van het Zijdelveld hebben 2.000
handtekeningen verzameld in het kader van
Red het Rondje Zijdelmeer. De ondertekenaars wensen geen doorsteek via de nieuw
aan te leggen rotonde bij de Admiraal van
Ghentlaan naar het Zijdelveld voor het
doorgaande fietsverkeer. De handtekeningen werden tijdens de Commissievergadering Wonen en Werken aan de avondvoorzitter Marcel van Haren overhandigd.
De groei van Schiphol is weer overduidelijk onderwerp van gesprek deze maand. Er
werd zelfs een extra raadsvergadering aan
gewijd. Veder waren er bijeenkomsten en
werd middels ingezonden brieven door inwoners ongezouten hun mening gegeven.
Ook de gemeenteraad is voor ‘genoeg is genoeg’.

Na 75 jaar komt er een einde aan de sociale activiteiten van het Rode Kruis afd. Uithoorn. Het hoofdbestuur in Den Haag zet er
een streep door en gaat terug naar de oorsprong: het wereldwijd helpen van mensen
in nood. In Uithoorn werd er een afscheidsreceptie aan gewijd.
De gemeente start een isolatie-actie voor de
bewoners. Bij deze actie wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het verduurzamen
van hun woning.
TechNet Amstel en Venen organiseert voor
het vierde jaar op rij de Techniek Driedaagse voor ruim 3.500 enthousiaste leerlingen
uit Uithoorn, De Ronde Venen, Aalsmeer en
Nieuwkoop. Dit keer bij de firma FN Kempen
aan de Oosterlandweg in Mijdrecht.
De nieuwe kindercommissie die in Uithoorn
is geïnstalleerd laat weten wat zij belangrijk

dernemers en inwoners in de Thamerkerk.
Door het plaatsen van ‘containercoats’ bij
de Romeflat is er een duidelijke afname van
zwerfafval dat vaak (door niet-bewoners)
naast de ondergrondse containers wordt
geplaatst.

Dorpscentrum De Kwakel wil een nieuw aanzien. Er zijn schetsontwerpen gemaakt waarop talrijke reacties zijn binnengekomen. De
gemeente Uithoorn, waartoe De Kwakel behoort, ondersteunt de initiatieven.
Het Rode Kruis Uithoorn/De Kwakel heeft
weliswaar haar sociale activiteiten beëindigt, maar de Contactcirkel blijft bestaan en
is actief.

De gemeente pleegt onderzoek naar verplaatsing van sportvelden in ruil voor woningbouw in De Kwakel. Een en ander in het
kader van het project Ruimte voor Ruimte
(ruilverkaveling).
‘Cultuur doet er toe in Uithoorn en De Kwakel’. Dat bleek tijden een participatiebijeenkomst van vertegenwoordigers van maatschappelijke en culturele organisaties, on-
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Buurtbeheer De Legmeer heeft forse subsidie gekregen van SLS voor de aanleg van
het geplande Legmeerbos waarin opgenomen worden vier Tiny Forests waarvoor ook
al subsidie is verkregen.
De voetgangersbrug tussen het Libellebos
en het natuurgebied langs de Hollandse dijk
is officieel dor de betreffende wethouders
Jan Hazen van Uithoorn en Rob Ellermeijer
van Amstelveen geopend.
Het college van B&W Uithoorn presenteert
een sluitende begroting. De woonlasten
voor de inwoners stijgen niet.
De opbrengst van de eerste veilingavond in
De Kwakel heeft 29.620 euro opgebracht.
De kunstroute weekend Qua Kunst & Ambacht in de Kwakel is weer een doorslaand
succes.

vindt. Zoals meer speelplekken en activiteiten voor kinderen, minder hondenpoep, het
milieu, de problematiek van zwerfafval aanpakken en te hard rijden door auto’s tegengaan.
Onder grote belangstelling zette Sint Nicolaas en zijn gekleurde gevolg voet aan wal
op de Wilhelminakade in Uithoorn. Daar
werd het gezelschap uitbundig door een
grote schare ouders met hun kinderen opgewacht en begroet.
Talloze belanghebbenden op het gebied
van sport, sportcommercie, gemeente (wethouder Jan Hazen), welzijn en zorginstellingen, hebben zich met talloze ideeën op een
avond in de aula van de Brede School Legmeer verzameld voor hun inbreng in het in
februari 2020 te sluiten lokale sportakkoord.
De Contactcirkel van het Rode Kruis Afd. Uithoorn blijft actief voor de inwoners.

Het WAPO-terrein (industriegebied) tussen de Vuurlijn en de Koningin Máximalaan
wordt veranderd in een uniek woongebied,
Thamenhof genaamd. Wethouder Hans
Bouma ondertekende daartoe een anterieure overeenkomst met de vertegenwoordigers van Expo Vastgoed die gaan zorgdragen voor de bouw van 127 huurappartementen en twee vrijesector koopwoningen.
Een en ander wordt in 2021 en 2022 gerealiseerd. Thamenhof levert een belangrijke bijdrage aan de woondoelstelling van de gemeente Uithoorn.
Juist deze maand is het fantastisch te constateren dat de Voedselbank Uithoorn/De
Kwakel in samenwerking met AH Jos van
den Berg de grootste opbrengst ooit heeft
gerealiseerd. Liefst 141 volle kratten met levensmiddelen werden bij de Voedselbank
afgeleverd.
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Inwoners pakken de regie!

Hier is die dan! De IVI-Pagina van en voor de inwoners
Zoals u allicht weet is de Nieuwe Meerbode een echte inwoners
weekblad. Vanaf 2020 hebben zij maandelijks een hele pagina
beschikbaar gesteld voor de inwoners. IVI mag deze inwonerspagina samen met de inwoners gaan vullen. Iedere eerste week van
de maand zal er een IVI pagina in De Nieuwe Meerbode te lezen
zijn van en voor de inwoners.

IVI selecteert vervolgens maandelijks drie of vier artikelen om te
publiceren op de IVI-pagina. Dit
gaat dus echt de pagina worden
van en voor de inwoners. Mooi
dat De Nieuwe Meerbode deze
mogelijkheid biedt aan de inwoHet is de bedoeling dat inwoners initiatief, een leuke activiteit, een ners. Pak die kans! Ook zal op dedeze pagina gaan vullen. De in- klacht, een idee, een oproep, een ze IVI-pagina de bekende IVI-cowoners krijgen hiermee een po- ergernis, een vraag of gewoon lumn worden geplaatst. Mocht
dium om hun stem te laten ho- een mooi verhaal. Inwoners kun- u ook eens een column willen
ren en hun verhaal te vertellen. nen voor deze pagina copy aanle- schrijven laat het IVI gerust weten
Dat kan van alles zijn. Een mooi veren bij IVI.
en wie weet bent u in de volgen-

de editie de columnist! Want IVI
dat zijn wij als inwoners allemaal.
Samen komen we verder! Laten
we er samen een mooie IVI-pagina van gaan maken.

Wonen in De Ronde Venen voor jongeren nu onmogelijk

Hoe sociaal is de Gemeente De
Ronde Venen als het gaat om
wonen voor jongeren?
Lukt het vandaag de dag om de
schrijnende wachttijden voor
een redelijk betaalbare sociale
huurwoning in te krimpen? Zijn
er genoeg koopwoningen voor
starters? Eigenlijk niet.
De gemiddelde wachttijd voor
een sociale huurwoning bedroeg

in 2017 meer dan 8 jaar. Dat zijn
de meest recente, beschikbare
cijfers van de gemeente zelf. Dat
is nu niet veel beter.
Een huis kopen voor alleenstaanden of ‘n jong stel in De Ronde Venen is ook al geen optie.
Het aanbod van betaalbare koopwoningen voor deze groep is
gering. Er worden wel een aantal nieuwbouwprojecten her en
der in de gemeente gerealiseerd
maar slechts een klein percentage is betaalbaar voor jongeren.
Het merendeel van de huizen
in zo’n project zitten boven de €
300.000,-. In Vinkeveen lijkt een
vraagprijs van een miljoen zelfs
heel normaal. Ondanks de lage
rente stand is het voor veel jongeren bij de bank niet mogelijk om een hypotheek voor dit
soort hoge bedragen te krijgen.
Dus moeten zij noodgedwongen

bij paps en/of mams blijven wonen of elders gaan kijken om een
huis voor zichzelf te betrekken.
Het gevolg kan zijn dat veel jongere onze gemeente verlaten om
die reden.
Dan vergrijzen we in De Ronde Venen in rap tempo. Wat zijn
hier de gevolgen van voor de toekomst? Ik kan er wel een paar bedenken en u als lezer waarschijnlijk ook wel.
Maar wat belangrijker is dat de
lokale overheid hier eens over
gaat nadenken. Wethouder Rein
Kroon, de directeur van GroenWest en een voorzitter van de
huurdersvereniging hebben recent prestatieafspraken voor
2020 ondertekend.
De gemaakte afspraken gaan onder andere over de nieuwbouw
van sociale huurwoningen, de
betaalbaarheid en duurzaamheid

van woningen en de leefbaarheid
binnen de gemeente.
Nu nog wat afspraken maken
over betaalbare koopwoningen
voor jongere Rondeveners dan
hoeven zij niet elders hun woongeluk te zoeken. Laat De Ronde
Venen geen senioren gemeente
worden met alle zorg van dien.
Met de jeugd heb je immers de
toekomst. Een afspraak maken is
één maar afspraken nakomen is
twee.
IVI wil dit graag op de voet volgen en het lijkt ons een goed idee
als alle jongeren onder de 30 jaar
die op zoek zijn naar een woning
(huur en/of koop) zich aanmelden bij IVI via: info@inwonersvoorinwoners.nl IVI gaat dan bijhouden hoeveel daarvan er in
2020 een huis hebben gevonden
en houden de lezers/inwoners
hiervan op de hoogte.

tenspinsels kan een simpel bankje wel eens het middelpunt worden van een heleboel oplossingen. Bovendien is het, volgens
een ingediende motie van vorig
jaar, mogelijk om de bankjes te
laten sponsoren.
Daar weet IVI ook wel invulling
aan te geven en gaat daar graag
mee aan de slag. Van de inkomsten en van deze sponsorgelden
kunnen de bankjes dan keurig
worden onderhouden en zorgen
wij als inwoners er voor dat de inwonersbankjes er veel mooier bij
staan dan nu het geval is. Maar IVI
heeft nog veel meer leuke plannen met de bankjes.
Maar alles begint natuurlijk of de
gemeente mee wil werken en de

bankjes wil gunnen aan de inwoners. Uit betrouwbare bron weten we dat het onderhoud nu ook
wat kost en wij als inwoners het
voor dezelfde kostenpost misschien wel veel beter en efficiënter kunnen doen.
Vindt u dit een mooi idee van IVI?
Ondersteunt u dit IVI bankjes project? Laat het IVI weten want dat
helpt als wij in gesprek gaan met
de gemeente.
Wilt u meedenken of helpen aan
dit mooie project dan horen we
dat ook graag. Stuur een email
naar: info@inwonersvoorinwoners.nl

IVI wil samen met inwoners
zitbankjes adopteren
U kent ze vast wel die zitbankjes die her en der door de gemeente staan. Vaak groen van kleur en heel vaak ook leeg. IVI wil daar
verandering in gaan brengen want zitbankjes zijn om op te zitten!
Dat de bankjes vaak niet gebruikt worden is eigenlijk niet zo
heel gek. Ze zijn namelijk helemaal niet zo aantrekkelijk om op
te gaan zitten. Ze zijn vaak heel
slecht onderhouden. Dit terwijl
wij denken dat de bankjes best
een sociale functie kunnen innemen als ze wat meer aandacht
krijgen.
Daar heeft IVI eigenlijk wel hele goede ideeën over. IVI zou
dan ook heel graag de bankjes
wel willen adopteren en ze willen onderhouden. Daarnaast wil
IVI rondom de bankjes allerlei activiteiten gaan organiseren voor
jong en oud. Hoe leuk is het niet
om voor de ouderen bijvoorbeeld een wandelroute te maken

waar de zitbankjes een rustpunt
zijn en tegelijkertijd een ontmoetingsplek. Dan geef je een functie aan de bankjes en los je gelijk
een aantal zaken op. Want ouderen gaan bewegen, komen buiten en ontmoeten leeftijdsgenoten. Het is dan niet ondenkbaar
dat IVI dan ook een kopje koffie komt schenken met een echte koffiekar.
Zeg maar net als vroeger op kantoor dat de koffiedame met een
koffiekar langs kwam voor een
kop koffie en een praatje. Dat is
nog eens een leuke baan! En die
werkplek kunnen we misschien
invullen met een inwoner die via
het werkcentrum een leuke baan
zoekt. Met wat creatieve gedach-

IVI bankjes van en voor de
inwoners!

IVI is op zoek naar inwoners die wekelijks in Mijdrecht en
Abcoude en/of Baambrugge komen voor woon-werkverkeer
Rijdt u elke week van Mijdrecht
naar Abcoude en/of Baambrugge of juist andersom? Omdat
u bijvoorbeeld in de ene kern

werkt en in de andere woont dan
zijn wij op zoek naar u. Wekelijks
rijden wij speciaal naar Abcoude
en Baambrugge toe om er voor
te zorgen dat de inwoners aan
de andere kant van de A2 ook
de Nieuwe Meerbode kunnen lezen. Tot voor kort was de krant
daar namelijk niet te verkrijgen.
IVI heeft er voor gezorgd dat er
nu zowel afhaalpunten zijn in Abcoude ( Angstelborgh en Supermarkt Koot) en Baambrugge (De

Vijfbogen en Dagwinkel van der
Wilt) waar inwoners de krant kunnen ophalen. Dit wordt erg gewaardeerd door de inwoners van
Abcoude en Baambrugge. Het
is nu echter wel zo dat er speciaal een auto heen en weer moet
rijden (CO2) om de krant daar te
krijgen. Het zou natuurlijk veel efficiënter en milieu vriendelijker
zijn als iemand die er toch naar
toe moet even de krant afgeeft
bij de afhaalpunten. Het is maar

1x in de week op de donderdag
en u maakt er een hoop mensen
blij mee.
Herkent u zich in het profiel
van onze reddende IVI bezorger, onze lokale kranten held
en bent u de inwoner voor inwoners die wij zoeken?
Laat het IVI weten en stuur een
mail naar : Info@inwonersvoorinwoners.nl

We zitten in een verandering van tijdperk. Het systeem was in de
vorige eeuw, na de oorlogen, ontzettend goed voor onze maatschappij. Maar het heeft zijn beste tijd gehad. Dit wordt in ieder
geval door de overheden aangegeven. Zij willen dat inwoners
centraal komen te staan en zij geven aan dat de inwoners de regie moeten pakken over hun leven.
De plank wordt misgeslagen
Het gaat de (lokale) overheid vooral om de kosten (van de
verzorgingsstaat) omlaag te kunnen krijgen. Met name in
de dienstverlening staan de zorgkosten, woonlasten, scholen, verenigingen etc. onder grote druk. In deze verandering
van tijdperk geven veel inwoners aan, dat juist hier de plank
wordt misgeslagen. De last komt steeds meer op het bordje van de inwoners. Men komt dan ook vaker in opstand tegen het beleid.
Steeds meer chaos
Er ontstaat steeds meer chaos. Zo protesteren de boeren in
heel Europa, bouwvakkers gaan laten hun onvrede horen.
Zelfs scholieren gaan demonstreren voor de klimaatdoelstellingen. Men ziet onder ogen dat het de verkeerde kant op
gaat en men wil dat we ingrijpen om de aarde niet te vernietigen. En de jeugd ziet hun toekomst in het geding komen.
Ook het personeel in de zorg, de leerkrachten in het onderwijs en het politieapparaat zijn aan het protesteren vanwege de hoge werkdruk en de hoge managementkosten. Men
wil minder regels en controle en meer vertrouwen en handjes
op de werkvloer. Het is nu vaak dweilen met de kraan open.
Ook van bovenaf weet men dat de boel aardig onder druk
komt te staan. De economen geven aan dat er de komende
jaren geen koopkracht verbeteringen zullen zijn en het pensioenstelsel kraakt in zijn voegen. Het pensioenstelsel wat
jaren als beste ter wereld werd gezien is momenteel steeds
meer een onzekere factor aan het worden. Men is niet meer
gerust op een zorgeloze oude dag.
De (lokale) overheid geeft steeds vaker aan dat het financieel
allemaal niet meer te behappen is en doet steeds vaker een
beroep op de inwoners.
Zelfredzaamheid
In verschillende media kanalen stuurt de overheid aan op
zelfredzaamheid in de vorm van de regie bij de inwoner neer
te leggen. Zodat de (overheid) kosten kunnen dalen.
De protesten laten vooral zien dat zelfredzaamheid niet de
oplossing is, maar dat samenredzaamheid de kracht is die nodig is om deze verandering aan te gaan.
Samenredzaamheid
De samenleving zal het samen moeten doen. Ten eerste zullen de inwoners samen gaan optrekken en oplossingen zoeken. Dat kan samen met ondernemers, maar ook samen met
de overheid. Juist die overheid gaat, zoals de bedoeling is, faciliteren in basisbehoeften. Denk aan zorg verlenen, openbaar vervoer mogelijk maken voor iedereen, wonen voor
jong en oud bereikbaar maken, zorgen dat studie niet alleen
voor de elite wordt, gezondheid betaalbaar blijft, de (duurzame) energie betaalbaar houden, etc.
De koers van de laatste jaren!
Dit zijn toevalligerwijs ook de zaken die de overheid in rap
tempo geprivatiseerd heeft in de laatste decennia. Er komen
steeds meer vrijwilligers aan te pas om het betaalbaar te houden. Omdat we steeds langer zullen moeten werken en pas
op latere leeftijd eventueel nog vrijwilligerswerk kunnen
doen lijkt dit in de toekomst niet houdbaar. Dan hebben we
ook nog de mantelzorg voor onze naasten op ons bordje gekregen. Deze hebben ons hard nodig en kunnen we niet aan
hun lot overlaten. Dan heb je het dus niet over vrijwilligheid
maar over moreel besef. We kunnen allemaal begrijpen dat
het inderdaad een verandering van tijdperk is.
Te kort aan vrijwilligers
De oplossing is dat inwoners zich gaan verenigen en oplossingen aandragen. We zullen de overheid erop aanspreken
dat zij dit horen te faciliteren. Een nieuwe aanpak onder regie van de inwoners, want de elite / kapitalisme heeft aangetoond dat zij juist individueel denken en niet aan de samenleving. Wat ons betreft de uitdaging voor de inwoners om de
gewenste participatiemaatschappij die de overheid ons voor
houdt vorm te gaan geven. We zullen ze dan ook houden aan
deze verandering die zij zelf in gang hebben gezet en we kunnen er dan voor zorgen dat de overheid ook financieel bijdraagt want de (zorg)kosten onder regie van inwoners zal immers verminderen..
Mooi voornemen voor 2020
De inwoners moeten dus gaan opstaan en met samenredzaamheid zaken gaan oplossen. We zullen dan wel mogelijkheden nodig hebben om elkaar op te zoeken en elkaar weten te vinden. IVI wil daar graag een rol in spelen en een podium bieden (website, pagina in deze krant, magazine en bijeenkomsten)aan de inwoners om zo de samenredzaamheid
vorm te gaan geven. Wat IVI betreft een goed voornemen
voor 2020.
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Geweldig Kerstgala van
het Alkwin Kollege bij
Partycentrum Colijn

Regio - Vrijdagavond 13 december was het Kerstgala voor de
eindexamenleerlingen van het Alkwin Kollege. De locatie van
het traditionele gala is voor de derde keer op rij bij Partycentrum Colijn. Natuurlijk trok, onder ruime belangstelling van
ouders/verzorgers en andere belangstellenden, een bonte
stoet indrukwekkende en originele voertuigen voorbij.
Aan het begin van de rode loper beleefden alle leerlingen
hun ‘hollywood momentje’ De eindexamenleerlingen uit 5

havo en 6 vwo kwamen in schitterende gala outfits. Ze werden onthaald door twee prachtig aangeklede lakeien en vervolgens uitgebreid gefotografeerd om uiteindelijk via de rode loper de prachtig aangeklede feestzaal te betreden. Aldaar
werden zij ontvangen met een flute (alcoholvrije) bubbels en
kon het feest beginnen. Wat een geweldig gezicht: de hele
vloer vol met dansende leerlingen! Het was een geslaagde
avond en een prachtig gala.
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Kerstdonatie voor
KiKa op het Duet
Uithoorn - Op IKC het Duet is vorig jaar KiKa als het
goede doel van 2019 gekozen. Vorige week werd
het actiejaar afgesloten
door de overhandiging
van een cheque tijdens de
kerstviering. Alle kinderen
van het Duet waren in de
aula en speelzaal bij elkaar
gekomen. De kerstviering
werd geopend met een
lied, waarna er een Duet-kerstverhaal werd verteld. Tijdens dat verhaal
werden er nog meer liedjes gezongen. Alle kinderen, van de allerkleinsten,
die een heus orkestje hadden gemaakt om hun lied
te begeleiden, tot de allergrootsten, die met hun
“Let it snow” toch nog een
klein beetje winterse sferen brachten.
Het hoogtepunt van het
verhaal was toen Roxy uit
groep 7 en Steffen van het
kinderdagverblijf de ingepakte cheque aan Rien
Schimmel van KiKa mochten aanbieden.
Wat een spannend mo-

ment was het toen het papier werd verwijderd. Wat
hebben we opgehaald dit
jaar? In oktober was er een
sponsorloop waarvoor de
kinderen enorm hun best
hebben gedaan. Daarnaast waren er beren verkocht en sleutelhangers
en is er voor ouders een
bingo georganiseerd. Een
gejuich steeg op toen we
het bedrag zagen:
Er is in het afgelopen jaar
maar liefst €8000,00 opgehaald! Terecht was er
verbazing en vooral trots!
Zo belangrijk
Rien Schimmel legde nog
eens uit waarom KiKa zo
belangrijk is: kanker bij
kinderen is iets totaal anders dan bij volwassenen.
Een oncoloog voor volwassenen heeft niet de
kennis om kinderen te
helpen en een kinderoncoloog kan een volwassenen niet helpen. Ook de
medicijnen zijn verschillend. Omdat de doelgroep
van volwassenen veel gro-

ter is, gaat daar automatisch het meeste onderzoeksgeld naar toe. Daardoor stond de ontwikkeling van de kinderoncologie een beetje stil. Om die
reden is KiKa opgericht,
een fonds dat zich specifiek richt op het inzamelen van geld voor onderzoek naar de genezing
van kanker bij kinderen.
Met resultaat: 10 jaar geleden genas 70% van de
kinderen, inmiddels is dat
75%. Maar dat is niet genoeg, want we willen natuurlijk dat alle kinderen
genezen. En daarom is alle
steun welkom en daarom
zijn ze bij KiKa ook enorm
blij met dit geweldige bedrag!
Het jaar 2019 is op het Duet met een goed gevoel
afgesloten. In de wensboom mocht iedereen
weer zijn wens ophangen
voor het goede doel van
volgend jaar. Zodra alle
stemmen geteld zijn maken we bekend welk doel
dat is geworden.
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Gemeente, GroenWest en huurdersvereniging
ondertekenen prestatieafspraken 2020
De Ronde Venen – Afgelopen
week ondertekenden wethouder Rein Kroon van gemeente De
Ronde Venen, directeur-bestuurder Karin Verdooren van GroenWest en voorzitter Jan Peltenburg van huurdersvereniging

De gemaakte afspraken gaan onder andere over de nieuwbouw
van sociale huurwoningen, de
betaalbaarheid en duurzaamheid
van woningen en de leefbaarheid
binnen de gemeente. Zowel gemeente als corporatie zetten zich
in om meer sociale huurwoningen te realiseren en om de doorstroom te bevorderen.
Op die manier vergroten de partijen de slaagkans voor woningzoekenden om een passende en
betaalbare woning te vinden.
Daarnaast voert GroenWest groot
onderhoud uit bij haar woningen
in Abcoude, Mijdrecht, en Wilnis.
Al deze woningen hebben hierna
energielabel A.
Ook zetten corporatie en geOp de foto van links naar rechts: Karin Verdooren (directeur-bestuurder meente zich in om huurschulden
GroenWest), Jan Peltenburg (voorzitter huurdersvereniging Weidelan- te beperken en om de leefbaarden) en Rein Kroon (wethouder De Ronde Venen).
heid in wijken te verbeteren. BijWeidelanden de prestatieafspraken voor 2020. Gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging zetten zich samen in om
huurders, van jong tot oud, goed
te laten wonen. Daarover maken
zij periodiek prestatieafspraken.

voorbeeld door het voeren van
een proactief incassobeleid, nog
meer in te zetten op de preventie van schulden en armoede en
het schoon en veilig houden van
wooncomplexen en de directe
omgeving door onder andere de
samenwerking met de politie en
zorg- en welzijnsorganisaties te
intensiveren.
Wethouder Rein Kroon: “Met het
ondertekenen van de prestatieafspraken 2020 hebben we een
mooie basis gelegd om het komende jaar ons gezamenlijk in
te zetten voor een goede woonen leefomgeving voor onze inwoners die een woning huren of op
zoek zijn naar een betaalbare en
passende huurwoning.” De prestatieafspraken zijn na te lezen op:
www.derondevenen.nl/prestatieafspraken

Herontwikkeling Twistvliedschool:

Bouwen voor
Rondeveense jongeren
Mijdrecht – Donderdag jl. is er
heel wat gepraat over de plannen van het college om op de
plaats van de Twistvliedschool
appartementen te gaan bouwen
voor starters. De fractie van PvdAGL vroeg zich af waarom er gebouwd moest worden voor starters hoewel er uit alle onderzoeken naar voren komt dat er voor
senioren gebouwd moet worden.
Punt een omdat je op die manier
doorstroming genereerd want de
meeste senioren wonen in eengezinswoningen en punt twee er
zijn meer senioren dan jongeren
in deze gemeente. Maar de meeste kritiek kwam er op het parkeren. Voor elk appartement werd
gerekend voor 1 parkeerplaats en
dat vonden de meeste fracties eigenlijk te weinig. “Er is al niet al te
veel parkeerruimte in deze wijk
en 1 parkeerplaats per appartement lijkt ons erg weinig.
Het mogen dan starterswoningen zijn en men gaat er maar
vanuit dat er dan 1 persoon in
gaat wonen, geloof maar dat er
ook stelletjes in gaan wonen”.
Het CDA was erg blij met het
plan. “Bouwen voor starters staat
hoog op het verlanglijstje bij ons.
We zijn daarom ook heel erg blij
dat de locatie van de voormalige Twistvliedschool hiervoor in
aanmerking komt. Na het bouwen voor senioren aan de Gosewijn van Aemstelstratt en de Prins
Bernhardlaan nu 50 starters woningen, huur en koop in het sociale segment.
Eindelijk een plek waar onze eigen kinderen kunnen wonen.
Vooral ook de intentie om de woningen eerst lokaal aan te bieden
is een goede stap, het is voor het
CDA belangrijk dat wij de jongeren in onze gemeente binnen de

gemeentegrenzen kunnen houden”, aldus het CDA.
Parkeren
Het CDA had ook niet zo’n probleem met de parkeernorm van
1 per woning: “Als je betaalbare
woningen wilt bouwen moet je
ergens anders iets laten, dus als
je er eentje wilt kopen dan betekend dat ook wat. 1 parkeerplek
per woning lijkt voor velen onder
ons onhaalbaar. Wij denken dat
dat best kan. Dat het voor de omwonenden een aanpassing is moge duidelijk zijn, woningen zijn
wat anders dan een school. Voor
het CDA is het goed om in het
voorstel te lezen dat de omwonenden proactief zullen worden
geïnformeerd als de ontwikkelaar
aan de slag gaat.
VVD
Ronde Venen Belang had de
meeste moeite met de parkeernorm, kwam zelfs met een ander
voorstel, maar zij vonden geen
steun in de raad. Wethouder Rein
Kroon
Was duidelijk: “1 parkeerplaats
per woning is de enige manier
om zo te bouwen. Ook onder
starters is er woningnood, zij willen ook graag voor hun dertigste het huis uit.”, aldus wethouder Kroon. En dat er zo snel met
zijn tweeën in deze woningen gewoond gaat worden zag de wethouder ook ander: “Je gelooft
toch niet dat je met zijn tweeën
gaat wonen in een woning van 45
m2. Misschien een maandje als je
nog heel erg verliefd bent, maar
daarna loop je elkaar in de weg
en ben je dat zo zat”. De gemeente kan nu verder met het uitwerken van de plannen.
Wordt vervolgd.

Kerstviering Jozefschool
nieuwe stijl
Vinkeveen - Dit jaar organiseerde de Jozefschool eens een kerstviering die anders dan anders
was. Heel Vinkeveen was uitgenodigd in de sfeervolle katholieke kerk, waar Concordia de instru-

mentale omlijsting verzorgde. Iedereen werd welkom geheten
door een dame in prachtig Anton Pieck-kostuum en de directrice. Alvorens te gaan zitten mochten alle kinderen een echt kaars-

Prijswinnares
Lise Burggraaf
De Kwakel - Dat Lise Burggraaf
(7) goed kan tekenen en kleuren
heeft ze van geen vreemde. Haar
moeder ontwerpt kaarten en Lise heeft daar goed naar gekeken.
Tijdens de kunstroute Qua Kunst
& Ambacht 2019 heeft ze meegedaan met de kleurwedstrijd die
als thema ‘200 jaar gemeente Uithoorn’ had. In haar leeftijdscategorie heeft ze de 1e prijs gewonnen.

Haar prijs heeft ze afgehaald bij De
Inlijsteraar in De Kwakel, die haar
werk van een mooie passe-partout
en lijst heeft voorzien. Lise wist te
vertellen dat ze later graag iets creatiefs wil gaan doen, want tekenen
is wel haar passie. Ze heeft al meerdere keren een prijs gewonnen
met haar tekeningen. En nu maar
een mooie plek vinden om het ingelijste werkje op te hangen.

je aansteken. Directeur Els opende de viering met een terugblik
op het voorbije jaar en het bedanken van de vrijwilligers die alle extra activiteiten van de school
mogelijk maken. Daarna vertelde Elza Vis het klassieke kerstverhaal met hier en daar een vergelijking met het heden, zodat ook
de kinderen het allemaal begrepen. Tussendoor zongen de kinderen moderne kerstliedjes onder leiding van Angela Strubbe.
Ademloos luisterden de beretrotse ouders, opa’s en oma’s, vrienden, kennissen en buren van de
Jozefschool. Middels het kaarsje
waren in gedachten ook dierbare
overledenen present en de aan-

wezige jongere broertjes en zusjes gaven deze kerstviering een
nog meer ontspannen sfeer. Alle
juffen en hun klassen hebben in
zeer korte tijd een enorme prestatie geleverd met het aanleren van
de nieuwe liedjes.
Op het muisstil luisteren volgde
dan ook een daverend applaus!
Als echte artiesten verlieten de
kinderen de bühne door het middenpad om helemaal achterin de
kerk een kaars met mooie kaart
in ontvangst te nemen. In opgewekte kerstsfeer verliet iedereen
de kerk en ging vlug naar bed,
want op vrijdagochtend om 8 uur
ving het kerstontbijt op school alweer aan!

Wethouder Kiki Hagen en raadslid Coos Brouwer op de Pastoor Kannelaan. De weg is sinds kort voorzien van ledverlichting

Energieverbruik daalt met 50 procent

Gemeente krijgt
ledverlichting
De Ronde Venen - Dinsdagavond 17 december stemde de
gemeenteraad unaniem in met
het beleidsplan voor de openbare verlichting.
Belangrijk doel van het beleidsplan is besparing van energie,
zonder dat dit ten koste gaat van
veiligheid. De hele gemeente
krijgt binnen enkele jaren ledverlichting. Daarmee halveert de gemeente in 2030 de helft van het
energieverbruik.
De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor de verlichting van de openbare ruimte. De
gemeente verlicht vrijliggende
voet- en fietspaden alléén als er
geen verlichte alternatieve route beschikbaar is. Wordt bij deze paden tóch verlichting aangebracht, dan wordt bij het lichtontwerp rekening gehouden met
het voorkomen van schijnveiligheid.

houder Hagen: ,,De gemeente wil
zo min mogelijk verlichten. Het
gebeurt nog veel te vaak dat verlichting op wegen, parkeerterreinen en reclameborden onnodig aanstaat. Met dit plan voorkomen we zoveel mogelijk lichtvervuiling. Natuurlijk brandt de verlichting wel op belangrijke fietspaden en gevaarlijke (kruis)punten.’’

‘Stap in goede richting’
Ook een goed uitgangspunt van
dit beleidsplan is de duurzaamheidsambitie. Coos Brouwer,
raadslid namens het CDA, diende
eerder een motie in die het college opriep om volledig over te
gaan op ledverlichting. De motie heeft een plek gekregen in het
beleidsplan. ,,Dit is een stap in de
goede richting,’ zegt Coos Brouwer. ,,Zoals hier op de Pastoor
Kannelaan, is straks onze hele gemeente voorzien van led. Echt
Lichtvervuiling voorkomen
een mooi gezicht!. Bovendien
Met het instemmen van de ge- zorgt dit plan er voor dat wij onmeenteraad, komt er eenduidig- ze duurzaamheidsambitie halen;
heid in het straatbeeld door een in 2030 besparen we al de helft
zelfde soort lantaarnpalen. Wet- aan energie.’’

Fotoworkshop De Ronde Venen
presenteert:

De Kracht van Beeld
De Ronde Venen - De traditionele Open Avond van de Fotoworkshop De Ronde Venen staat
op 10 januari 2020 in het teken
van World Press Photo. De World
Press Photo wedstrijd beloont het
beste dat in visuele journalistiek
getoond en met digitale verhalen gerealiseerd wordt. Het is de
meest prestigieuze fotowedstrijd
ter wereld. De Fotoworkshop is
bijzonder trots dat Lars Boering,
directeur van World Press Photo,
bereid is gevonden deze avond
over de kracht van beeld te presenteren. Lars Boering zal ons de
kracht van beeld laten ervaren
aan de hand van iconische foto’s
en visuele verhalen uit de rijke
geschiedenis van de World Press
Photo wedstrijden en exposities.
Tijdens de presentatie krijgt ook
het publiek een actieve rol en
worden de aanwezigen uitgedaagd om mee te praten over de
kracht van beeld.
World Press Photo:
‘Connecting the world to
stories that matter’.
Sinds 1955 werkt de World Press
Photo organisatie vanuit de overtuiging dat het tonen en bekijken van visuele verhalen van hoge kwaliteit zeer belangrijk is. Inmiddels zijn meer dan 3.000 exposities en 130 evenementen georganiseerd in 522 steden in 122
landen. Nieuwe media en technologieën hebben het vertellen van
visuele verhalen veranderd en de
missie van World Press Photo verbreed met opleidingen, educatie en speciale projecten. Tot deze programma’s behoren o.a. het
6x6 Global Talent Program en de
Joop Swart Masterclass.
De jaarlijkse World Press Photo
expositie opent in april in Amsterdam en toont in een 10-tal categorieën het beste op het gebied
van visuele journalistiek uit het
voorgaande jaar. Na Amsterdam

gaat de tentoonstelling op wereldtournee naar meer dan 100
steden in 45 landen.
Directeur
Sinds 2015 is Lars Boering directeur van de Stichting World Press
Photo. Voordien werkte hij o.a. als
curator fotografie en algemeen
directeur bij de Stichting Beeldende Kunst Amsterdam. In 2008
ging Boering aan de slag als onafhankelijk adviseur en ondernemer in fotografie en richtte hij Lux
Photo Gallery op. Hij adviseerde fotografen over financiering,
bedrijfsvoering, auteursrecht en
carrièreplanning en werkte met
verschillende mediabedrijven en
uitgeverijen. Tijdens zijn carrière werkte Boering eveneens als
gastdocent op academies en in
masterclasses, en als curator en
producent van diverse festivals,
musea, uitgeverijen en andere
culturele instellingen. Hij startte
in 2010 de ‘advanced storytelling’
masterclass in Noorderlicht.com,
waar hij nog steeds les geeft.
Voor meer informatie over World
Press Photo: www.worldpressphoto.org.
Enthousiaste fotografen zijn van
harte welkom bij de Fotoworkshop De Ronde Venen. Info over
de vereniging en de activiteiten
is te vinden op www.fotoworkshopdrv.nl.
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ACC finale bij UWTC
Regio - Zondag 22 december is
de elfde en tevens finale wedstrijd van de Amsterdamse Cross
Competitie (ACC) bij UWTC verreden. Ongeveer 200 deelnemers
van 8 jaar tot 60+ deden mee. Bij
de jeugd A reed Morgan Hartveldt een degelijke wedstrijd, al
kon hij niet met de snelsten mee.
Zijn voorsprong in het ACC klassement was echter al zo groot dat
de verdiende 1ste plaats in het
eindklassement niet meer in gevaar kwam.
Bij de jeugd B kwam Jytte Timmermans in haar wedstrijd direct
na de start wat in het gedrang en
ging daardoor pas als 10de het
veld in. Het gladde en modderige
parcours lag haar wel, waardoor
ze uiteindelijk als 7de is gefinished. In de eindstand van de ACC
had ze net zoveel punten als Rianne Damiaans en zo waren ze beide de beste dame. Aangezien Rianne vandaag net iets meer punten wist te scoren kreeg Rianne
de beker van de 6e plaats en Jytte
die van de 7e plaats in het eindklassement. Op de vierde plaats
eindigde Steijn vd Laarse. Steijn is
een neef van Morgan en door de
familie Hartveldt enthousiast gemaakt om ook aan de ACC mee
te doen. De vader van Steijn is alweer een poosje sponsor van het
succesvolle UWTCX team en zijn
bedrijf Coloriginz is dan ook duidelijk zichtbaar op de UWTCX kleding. Vanaf 2020 staat Coloriginz
ook op de nieuwe kleding van de
wielren en toer van UWTC.

kreeg na anderhalve ronde een
lekke band en dit betekende einde wedstrijd voor hem. Maar Lars
werd toch nog 8e in het eindklassement.
Bij de dames reed onze enige
UWTC deelneemster Diana Kuijpers de wedstrijd niet uit, dnf.
Desondanks werd ze toch netjes
7e in de eindstand.

die een wedstrijd hebben georganiseerd en de mensen van de
ACC organisatie. De ACC organisatie had het goed voor elkaar
waardoor ook de uitreiking van
de eindprijzen erg vlot verliep.
Hulde hiervoor!

Veldrit Woerden
Zaterdag 21 december is de 27e
veldrit van Woerden verreden in
Druk
wijkpark Molenvliet. Omdat het
De 45+ is iedere week weer één zo lekker dicht bij huis is, was er
van de drukste groepen. En ook ook een heuse fanclub aanwevandaag stonden er weer bijna zig, leuk. En zij zagen een mooie
50 deelnemers aan de start. Ach- strijd bij de amateurs. Tommy en
ter de podiumplaatsen was er Bart waren al snel, samen met Ateen spannende strijd om de 4e se ten Brinke, aan de leiding in de
en 5e plaats door Dick Visser en wedstrijd. Vandaag was de juisUWTC lid Wilfred Zijerveld, die in te bandenkeuze en op tijd wissehet voordeel van Dick Visser be- len van fiets erg belangrijk. Drukslecht werd. Hiermee was Wilfred te dus voor de hulptroepen in de
de beste UWTC deelnemers bij de wisselpost. Helaas kreeg Tommy
45+. Uitslag overige UWTC-ers: 17 pech met zijn fiets, en moest loWilfried Burgmeijer, 23 Frank Jan- pend verder tot de wisselpost.
sen, 28 Vincent Derogee.
Weg podiumplaats......
Bij de 45 - maakte Tommy Ou- Uiteindelijk wist Tommy nog weer
de Elferink vandaag de keuze om heel wat plaatsen goed te maken
Boxtel te laten schieten en bij en finishte op de 9e plaats. Voor
UWTC de ACC finale te gaan rij- in de wedstrijd wist Bart met nog
den. Dit vanwege niet 100% wed- zo’n 2 rondjes te rijden, na een
strijdfit te zijn. Achteraan starten
is altijd een uitdaging, maar mede dankzij wat val en struikelwerk
ging Tommy als 4e het veld in en
reed de eerste ronde samen met
Wesley Damiaans in de rondte.
Even sloeg de twijfel toe gezien
Wesley een zeer snelle eerste ronde uit de benen schudde en Tommy moeite had om het gaatje op
hem dicht te rijden. Echter pakte Tommy in de tweede ronde de
Goede wedstrijd
kop en reed onbedreigd naar de
Jari Buskermolen en Sem Ame- eerste plek, onder het genot van
link reden bij de C jeugd een goe- een aantal enthousiaste UWTC
de wedstrijd. Voor Sem stond er supporters langs de kant. Het
nog wat spanning op omdat hij was een prachtige sfeer op een
bij een goed resultaat 9de in het zeer zwaar baggerrondje. Tweeklassement zou blijven. De 10de de werd Rick Veenhoven en derplaats van vandaag was net vol- de Wesley Damiaans. Sven Busdoende om in zijn eerste cross kermolen reed stootlek en had
jaar deze prima plek te bereiken. vandaag helaas geen extra wielOok Jari reed een goede wed- set/fiets bij zich, einde wedstrijd.
strijd. Een prima 14de plek van- Mark Touwen werd 19e, Gerben
daag was in het klassement vol- vd Knaap 21e, Marco Koole 23e.
doende om zelfs nog een plekje
te stijgen. In het eindklassement Al met al is het weer een prachtiis een mooie 15de plek zijn deel. ge competitie geweest. Met dank
Bij de nieuwelingen werd Mike aan alle trouwe en enthousiasDerogee 5e en Lars Hopman te deelnemers, alle verenigingen

fietswissel, zijn laatste concurrent
van zich af te schudden. Hiermee
greep hij zijn negende overwinning van dit seizoen. Bas werd
8e, Menno 16e, Ian 30e en Maarten 37e.
Bij de nieuwelingen wist Mike
net geen punten voor het regelmatigheidsklassement te scoren,
Mike werd 33e. Duuk 44e en Rens
47e.
Bij de masters 40+ werd Mark 23e
en Frank 37e.
Veldrit Boxtel
Bart, Bas, Menno en Ian reden
zondag de veldrit in Boxtel. En
Bart reed weer een ijzersterke
wedstrijd. Zijn concurrenten wist
hij gedurende de wedstrijd van
zich af te schudden en zo reed hij
voor de tweede keer dit weekend
solo naar de overwinning. Bas
werd 6e, Menno 11e en Ian reed
de wedstrijd niet uit.
NK omnium
Bij het baanwielrennen is Lorena
Wiebes vierde geworden op het
NK omnium in Apeldoorn. Het
was spannend strijd om de laatste podiumplaats.
Eindstand bij de elite-vrouwen:
1. Kirsten Wild 129, 2. Amy Pieters
124, 3. Nina Kessler 104, 4. Lorena
Wiebes, 103, 5. Kirstie van Haaften 103.

